
EXMO. SR. DR. JUIZ DA VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CASTANHAL

PARÁ

REFERÊNCIAS: PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS N°: 1.23.000.000397/2005-01 (Principal) e  1.23.000.001956/2011-30 (Apenso)

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República

que ao final subscrevem, no exercício das funções institucionais, e alicerçados nos

artigos 127, caput, e 129, inciso III e 231, §5º da Constituição Federal; artigos 5°,

inciso III, d; 6°, VII, b, c e d, todos da Lei Complementar n° 75/93; artigos 1°,

incisos  I,  III  e  IV;  2°;  3°;  5°,  caput;  12  e  19  da  Lei  n°  7.347/85  vêm,

respeitosamente, perante Vossa Excelência, propor a presente:

 AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

COLETIVOS, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER  
                     

em face da:

UNIÃO, pessoa jurídica de direito público, representada
pela Advocacia-Geral da União no Estado, cujo endereço
é  Av.  Boulevard  Castilhos  França,  nº  708,  6º  andar,
Belém/PA, CEP 66010-020.

l

FUNAI,  autarquia  federal,  com endereço  no  Setor  de
Edifícios Públicos - SEPS, Quadra 702/Sul, Edifício LEX,
bloco A - 3º andar, Brasília/DF – CEP. 70.730-300.
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OBJETO DA DEMANDA

O objeto desta Ação repousa na reparação aos indígenas Tembés do

Município de Santa Maria do Pará, Terras Indígenas Jeju e Areal, pela aflição e

sofrimento decorrentes da demora da Fundação Nacional do Índio - FUNAI para a

identificação  e  demarcação  de  suas  terras,  bem  como,  as  avaliações  das

benfeitorias visando o pagamento de indenizações para extrusão de posseiros da

referida terra indígena, para que enfim seja entregue aos índios de Jeju e Areal a

posse de suas terras tradicionais.

I. OS FATOS

1.  DO  DIA DO  ÍNDIO  E  DA ATUAÇÃO DAS  UNIDADES  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
FEDERAL EM DEFESA DA DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS

De início, chama-se a atenção para o fato de que esta demanda

está sendo ajuizada no dia 19 de abril de 2013, que é o Dia do Índio, ou melhor,

Dias  dos  Povos  Indígenas,  data  a  ser  lembrada  não  apenas  pelo  seu  caráter

histórico,  mas  também por  ser  uma referência  na  luta  pela  concretização  dos

direitos  indígenas às  suas terras,  mediante a  participação coletiva e a atuação

efetiva dos órgãos públicos e da sociedade.

Nessa  esteira,  é  o  momento  propício  para  reflexão  sobre  esses

povos  que  ocupam  o  território  brasileiro  desde  muito  antes  da  chegada  dos

exploradores europeus por volta do ano 1500. O MPF, um dos órgãos responsáveis

pela defesa dos direitos indígenas, aproveita a data para intensificar a defesa da

garantia das terras que tradicionalmente ocupam, prevista na Constituição (artigo

231) e no Estatuto do Índio (Lei n° 6.001, de 19 de dezembro de 1973). 

A ideia, muitas vezes difundida por aqueles contrários aos direitos

indígenas,  de  que  “há  muita  terra  para  pouco  índio”  decorre  justamente  do

desconhecimento  das  distintas  lógicas  espaciais  dos  povos  indígenas,
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principalmente daqueles que vivem em áreas da floresta amazônica, bem como da

ocultação da realidade fundiária da maior parte dos povos indígenas das demais

regiões brasileiras, onde as dimensões das terras que lhes foram reconhecidas são,

em não poucos casos, insuficientes para sua reprodução física e cultural. 

Deve-se  ressaltar  que  o  paradigma  multicultural,  exaltado  e

decantado pela Constituição de 1988 e pela Convenção nº 169/OIT, ratificada pelo

Brasil,  pôs  abaixo  a  visão  de  que  o  Estado  brasileiro  pode  impor  o  seu  olhar

homogêneo às  diversidades  étnicas,  culturais  e  comportamentais,  entre  outras,

existentes na sociedade brasileira.  Ao contrário,  passa a prevalecer a igualdade

como reconhecimento, em que o direito à diferença deve servir  como mais um

norte a guiar as políticas públicas do Estado brasileiro, o que ganha especial relevo

quando se trata da compreensão dos modos de vida das populações indígenas.

Tal  cenário  merece  um  enfrentamento  mais  contundente  pelos

órgãos  que detêm a  prerrogativa  constitucional  de  tornar  efetivas  as  garantias

previstas na lei fundamental, notadamente o Ministério Público e o Judiciário, de

modo a que seja assegurada aos povos indígenas o direto a demarcação de suas

terras.

É com este espírito que o Ministério Público Federal, por meio de

suas  unidades,  vem  ao  Judiciário  descrever  o  cenário  alarmante  em  que  se

encontra a demora na demarcação das terras indígenas e requerer a condenação da

União a que cumpra os seus deveres constitucionais e legais.

A mobilização deste dia, simbolicamente designado como o Dia “D”

da Terra Indígena, representa a atuação concertada dos Procuradores da República

com o fim de mostrar que os problemas constatados na FUNAI, pela demora na

demarcação das terras indígenas, não devem ser vistos de forma isolada.

Trata-se de uma realidade comum às diversas regiões do país, que

decorre de uma flagrante ineficiência da prestação do serviço, impondo-se à União,

por  meio da FUNAI,  que preste contas  à  sociedade brasileira  e dê uma pronta

resposta aos povos indígenas neste campo.
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Sob  esse  prisma,  o  Ministério  Público  Federal  vem  ao  Poder

Judiciário  denunciar  a  grave  situação  da  demora  na  demarcação  das  terras

indígenas, ante o estado de letargia institucional da Fundação Nacional do índio.

Essa  demora  do  Estado  para  regularizar  terras  indígenas  deixa  tal  parte  da

população vulnerável. Segundo o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), as terras

que continuam sem regularização final, mesmo as registradas e declaradas, são

mais  expostas  a  invasões,  ocupações,  desmatamento  e  exploração  ilegal  de

recursos naturais. 

2.  O  RESGATE  HISTÓRICO  DOS  DAS  TRADIÇÕES  E  COSTUMES  INDÍGENAS  -  A
PRIMEIRA ASSEMBLÉIA DAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE SANTA MARIA DO PARÁ

Conforme  consta  nos  autos,  os  relatos  dos  indígenas  Tembés

demonstram que a presença dos mesmos no município de Santa Maria do Pará foi

ignorada por muito tempo. Em consequência disso, a população de Santa Maria

intitulava-os de “os cablocos de Jeju” e “cablocos de Areal”. 

Visando  mudar  essa  situação,  com  a  finalidade  de  iniciar  um

resgate  histórico  das  culturas  e  tradições  indígenas  da  localidade,  bem  como

resguardar os direitos dos mesmos

no  município  de  Santa  Maria  do

Pará,  foi  realizada  a  primeira

Assembleia  das  Comunidades

Indígenas de Santa Maria do Pará,

oportunidade em que os indígenas

mostraram à  sociedade que estão

unidos  para  lutar  pelo

reconhecimento de suas terras e de

suas culturas e tradições.

A  realização  da  assembleia  foi  um  marco  fundamental  pela

continuação e  fortalecimento da defesa  dos  direitos  indígenas  no município  de
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Santa  Maria  do  Pará.  Foi  o  momento  para  apresentar  e  discutir  questões

relacionadas a terra, saúde, educação, cultura, entre outros temas. 

No tocante a luta por suas terras, foi colocado durante a realização

da assembleia em referência que os indígenas foram perdendo suas terras com o

passar do tempo e que isso vem trazendo sérias consequências para a manutenção

da  própria  sobrevivência.  Em  decorrência  disso,  levantou-se,  na  época,  a

necessidade de criação de um Grupo Técnico (GT) para fazer um levantamento

amplo da área ocupada pelos indígenas, bem como demarcá-las.

Após, representantes indígenas reivindicaram a diversos órgãos e

autoridades, tais como FUNAI, SEDUC, Poder Legislativo de Santa Maria do Pará,

Governador do Estado do Pará e MPF, a concretização de seus direitos.

2. AS TERRAS INDÍGENAS JEJU E AREAL1 

A  Associação  Indígena  de  Santa  Maria  do  Pará  -  AITESAMPA,

buscando  resgatar  a  memória  e  a  vivência  indígena  na  região,  elaborou  um

importante trabalho intitulado de “Os Tembé de Santa Maria do Pará na Busca de

Seus Direitos Fundamentais”. Segundo o sobredito estudo, os indígenas Tembés de

Santa Maria do Pará vivem em duas aldeias conhecidas por Jeju e Areal as quais

juntas contam com 80 famílias. 

É relatado no estudo em referência que, em meados do século XIX,

o povo Tembé veio fugido do maranhão depois de uma guerra com os índios Timbira

e Ka'apor da região do rio Gurupi e se estabeleceram na aldeia velha atualmente

sede da Colônia do Prata.

Além disso, é ressaltado que a chegada dos primeiros índios Tembé

na região onde é hoje a cidade de Santa Maria do Pará aconteceu logo após o

governo do estado ter enviado as forças policiais para destruir os mocambos de

1 Dados retirados do trabalho intitulado “Os Tembé de Santa Maria do Pará na Busca de Seus
Direitos Fundamentais” de autoria de Alan Batista Silva e Raimunda Vieira da Silva.
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negros que viviam em Santa Maria de Belém, hoje atual Santa Maria do Pará que se

encontra situada a margem direita do rio Maracanã. Formaram suas aldeias nas

margens do rio Jeju e na nascente do rio Maracanã, onde ficou a aldeia Areal.

Mais  adiante  descreve  a  chegada  dos  missionários  na  região,

comprovando que os indígenas vivem na área desde o início do século XIX:

Todos,  os  índios  viviam  em  grande  união  tinham  os  seus
costumes  e  crenças.  Com a  chegada  dos  missionários  tudo
começou a mudar por que os nossos povos não conheciam a
cultura dos brancos, viviam somente da caça da pesca e do
plantio da macaxeira, jerimum; de tudo que a mãe natureza
podeia nos oferecer, os  religiosos  começaram a derrubar as
florestas para a instalação da estrutura da missão.

Com a chegada do frei Daniel de Saramate, por volta de 1903
com a missão de civilizar e catequizar nosso povo receberam
ajuda do governo Paes de Carvalho para a construção de uma
capela.

A passagem de uma estrada de ferro, a missão dos capuchinhos e a

colonização geraram grandes problemas na área indígena. O território foi sendo

ocupado  por  nordestinos  e  colonizado.  Com  a  chegada  dos  migrantes,  deu-se

miscigenação  a  população  indígena  acabou  por  se  misturar  com  os  “brancos”,

contudo nunca abandonaram o território, nem foram “assimilados”.2

A aldeia de Areal fica a aproximadamente 7 (sete) km de distância

da  sede  do  município  de  Santa

Maria  do  Pará,  localizada  em  um

ramal da rodovia BR 010. São dois

grupos  principais  que  fazem parte

dessa  comunidade,  localizados

próximo do igarapé Conceição que

deságua no rio Maracanã. 

Imagem 2: Indígenas Tembé da Aldeia Areal. (Foto: Alan Silva3)

2 Silva, Alan Batista; Silva, Raimunda Vieira da.  Os Tembé de Santa Maria do Pará na Busca de Seus
Direitos Fundamentais. Santa Maria do Pará, 2009. pg. 7.

3 Silva, Alan Batista; Silva, Raimunda Vieira da.  Os Tembé de Santa Maria do Pará na Busca de Seus
Direitos Fundamentais. Santa Maria do Pará, 2009. pg. 10.
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Já a aldeia de Jeju fica localizada as margens da BR 316 distante 5

km do  município de Santa Maria do

Pará, próximo do rio Jeju afluente

da  margem  esquerda  do  rio

Maracanã.  Esta  aldeia  é  a  maior

comunidade Tembé em Santa Maria

do  Pará  e  convive  com  sérios

problemas fundiários e ambientais.

 

Imagem 3: Indígenas Tembé da Aldeia Jeju. (Foto: Alan Silva4)

As aldeias de Jeju e Areal vivem economicamente de suas roças, da

pesca  e  da  agricultura.  E  quando  conseguem  arrendar  terras  para  trabalhar

plantam mandioca, milho e feijão. Além disso, alguns sobrevivem da pesca e da

caça. Desenvolvem ainda alguns projetos próprios como criação de abelhas, criação

de galinhas, coleta do açaí e outras frutas.

No que tange à educação, não existem escolas diferenciadas para

os  indígenas  que  precisam  estudar  em  escolas  “de  não  índios”  sofrendo

discriminações  por  externarem  os  seus  modos  de  vida,  tais  como  pintutas

costumes, culturas e tradições. A saúde segue a mesma linha, os indígenas não

possuem um tratamento diferenciado.

Como observado, os indígenas Tembé do município de Santa Maria

do  Pará  estão  resistindo  há  mais  de  um século  em suas  terras.  Mais  que  uma

demonstração de resistência ao longo do tempo, os mesmos nos mostram e nos

ensinam a resgatar e valorizar nossas raízes. 

Não é uma simples resistência. É uma resistência histórica contra a

discriminação da sociedade como um todo, tendo o poder público grande parcela

de contribuição para que a cultura e as tradições indígenas não sejam valorizadas.

4 Silva, Alan Batista; Silva, Raimunda Vieira da.  Os Tembé de Santa Maria do Pará na Busca de Seus
Direitos Fundamentais. Santa Maria do Pará, 2009. pg. 11.
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É a partir dessa perspectiva que a demarcação das terras indígenas de Jeju e Areal

surge como um importante meio de resgatar a essência  de suas tradições e de seus

costumes, fortalecendo-os. 

3. AS CONSEQUÊNCIAS DA FALTA DE REGULARIZAÇÃO DAS TERRAS  INDÍGENAS DE
JEJU E AREAL

A  inobservância  dos  réus  ao  mandamento  constitucional  que

determina  a  demarcação  das  suas  terras  no  prazo  de  cinco  anos,  a  partir  da

promulgação da Constituição, conforme preceitua o art. 67 do ADCT5, implica em

toda a sorte de infortúnios enfrentados pelos membros da respectiva comunidade –

fato que merece tutela jurisdicional de modo a mitigar o sofrimento causado aos

indígenas.

Em face da mora da União/FUNAI, agrava-se ao longo dos anos as

precárias  condições  de  sobrevivência  das  famílias  indígenas,  produzindo  uma

insegurança sociocultural. Busca-se, portanto, neste feito a condenação dos entes

Demandados  à  indenização  por  danos  morais  e  materiais  coletivos  perpetrados

contra os indígenas Tembés de Jeju e Areal, combinado com obrigação de fazer, no

sentido de que seja realizada a demarcação física da terra indígena, consoante o

Decreto nº 1.775/96 e a Portaria do Ministério da Justiça nº 4.033, de 20/12/2010. 

Depreende-se, nesse diapasão, que a morosidade dos processos de

demarcação  das  terras  tradicionalmente  ocupadas  por  índios  no  Brasil  tem

inviabilizado  a  concretização  da  assistência  especial  à  saúde  das  populações

indígenas  que  ainda  não  tiveram  seu  território  definitivamente  regularizado,

causando, assim, um fator de discrímen ilegítimo entre povos indígenas ocupantes

de terras  demarcadas  e indígenas  cujo território  ainda não foi  declarado como

tradicional.

Em  que  pese  o  dever  constitucional  da  União  de  concluir  a

demarcação das terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da promulgação da

Carta  de 1988,  é  fato  notório  que diversas  populações  indígenas  até  hoje  não

5 CF. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art.  67.  A  União  concluirá  a  demarcação  das  terras  indígenas  no  prazo  de  cinco  anos  a  partir  da
promulgação da Constituição.
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tiveram  seus  territórios  tradicionais  regularizados.  Em  razão  dessa  mora  no

cumprimento do dever de demarcação, muitas etnias vivem em suas terras sem a

conclusão,  ou  mesmo  a  iniciação,  do  procedimento  demarcatório.  Outras

populações  indígenas,  alijadas  dos  territórios  que  tradicionalmente  ocupavam,

vivem em acampamentos, barracos e outras habitações precárias à espera de que,

um dia, suas terras lhe sejam oficialmente restituídas.

Com efeito, a falta do território regularizado, que não é demarcado

exatamente por indevida mora da União, através da Fundação Nacional do Índio,

tem sido justificativa oficial para a negativa de prestação dos serviços de saúde e

de oferecimento de outros programas destinados aos indígenas. Assim, a delonga na

conclusão  dos  procedimentos  demarcatórios  tem  criado  um  duplo  ônus  aos

indígenas,  pois,  além  da  insegurança  de  não  terem um território  oficialmente

delimitado para sua reprodução física e cultural, ainda lhes implica a recusa da

prestação de serviços de saúde e de saneamento.

4. SÍNTESE DA ATUAÇÃO DO MPF JUNTO A FUNAI 

O Ministério Público Federal, em 24 de setembro de 2003, através

do ofício nº 243/2003, inciou a atuação em defesa da necessidade da demarcação

das  terras  indígenas  de  Jeju  e  Areal  junto  a  Fundação  Nacional  do  Índio,

Coordenação Regional no Estado do Pará. Na oportunidade foi feito um convite para

a participação em uma reunião para tratar da situação dos indígenas Tembés das

aldeias em referência.

Posteriormente, em 07 de outubro de 2003, foi expedido ofício à

FUNAI solicitando a contratação de um antropólogo para a realização de estudos

preliminares junto às comunidades indígenas residentes nas aldeias Jeju e Areal. O

referido ofício foi reiterado em 04 de maio de 2004. Obteve-se como resposta a

informação de que estavam aguardando um parecer definitivo da FUNAI em Brasília

quanto  aos  procedimentos  a  serem  tomados  com  relação  a  situação  das

comunidades Jeju e Areal.
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Foi  expedido  o  ofício  PRDC/PR/PA  nº  0342/2004,  à  FUNAI,

solicitando  informações  sobre  a  identificação  das  terras  indígenas  e  obteve-se

como resposta:

Em resposta ao documento acima referido, informamos que,
embora a realização de estudos de fundamentação inicial, em
campo, tenham sido previstos, visando a obtenção de dados
quanto à ocupação Tembé nas localidades denominadas Jeju e
Areal, o excesso de demandas apresentadas (que passam de
uma centena) levou esta CGID à implantação de um sistema
próprio de monitoramento dessas reivindicações. [...]

E mais:

[…] Como o sistema está em fase de implantação e há dúvidas
sobre a composição da equipe da CGID em razão do final dos
contratos  da  equipe  permanente  e  realização  de  concurso
público no último dia 11/07/04, o trabalho de busca de dados
e informações por meios remotos pode levar ainda dois ou três
meses.  Neste  prazo,  definida  a  equipe  da  CGID,  estaremos
plenamente  aptos  a  informar  quanto  ao  cronograma  de
realização  de  estudos  iniciais  em  campo,  se  julgado
necessário.

Em 16 de agosto de 2005, o MPF expediu o ofício nº 264/2005 à

FUNAI,  solicitando  novamente  a  manifestação  quanto  ao  reconhecimento  e

demarcação das terras indígenas Jeju e Areal. Em resposta, através do ofício nº

474/DAF, a FUNAI informou que:

[…] as informações obtidas  no trabalho preliminar realizado
em 2004 junto às comunidades de Jeju e Areal não possibilitou
concluir quanto ao procedimento administrativo a ser adotado
pela  FUNAI,  tendo  sido  recomendado  pela  antropóloga  à
complementação  dos  estudos,  que  ainda  dependem  da
aprovação do edital para contratação de técnicos.

Em 09 de setembro de 2005, o MPF,  através do ofício nº 329/2005,

solicitou urgência no reconhecimento das terras indígenas em referência, tendo em

vista os problemas que as mesmas estão enfrentado pela falta da demarcação de

suas terras.

Em 18 de abril de 2011, o MPF,  através do ofício nº 2797, solicitou

ao presidente da FUNAI documentos probantes do Grupo de Trabalho que iria dar

inicio aos trabalhos de demarcação da área indígena em referência, bem como a
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ratificação da etnia.

Consta nos autos, cópia do ofício nº 137/PRES-FUNAI, informando

que:

[...]considerando que o povo Tembé de Santa Maria se auto-
reconhecem como indígenas e são reconhecidos pelos demais
grupos  Tembé  como  indígenas,  portadores  de  identidade
étnica diferenciada, informamos que esta Fundação irá inserir
o  grupo  Tembé  de  Santa  Maria  aos  procedimentos  e  ações
voltados  a  proteção  e  promoção  dos  povos  indígenas,  nos
termos garantidos  pelo  seus direitos  constitucionais  e infra-
legais.

No dia 03 de setembro de 2012, representantes indígenas de Jeju e

Areal estiveram presentes na sede do MPF/PA e relataram vários problemas que

estão  enfrentando  em  suas  terras  em  virtude  da  demora  na  demarcação  das

mesmas. Na oportunidade foi acordado mais uma vez a necessidade de solicitar à

FUNAI para que cumpra a programação referente aos trabalhos a serem realizados

na área.

No  dia  12  de  dezembro  de  2012  estiveram  reunidos  12  (doze)

representantes do povo Tembé de Santa Maria do Pará, a Coordenadora Geral de

Identificação e  Delimitação da  Funai,  servidores  da  Coordenação Técnica  Local

(CTL)  Belém,  a  professora-doutora  Jane  Beltrão  e  representantes  do  MPF.  Na

oportunidade,  a  coordenadora  geral  de  Identificação  e  Delimitação  (CGID)

esclareceu que  seriam definidos os encaminhamentos necessários à identificação e

delimitação das áreas Jeju e Areal.

Portanto,  verifica-se  que foram várias  oportunidades  que o  MPF

atuou junto a  FUNAI  com a finalidade de concretizar  a  demarcação das  terras

indígenas de Jeju e Areal. Todas sem sucesso.
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II. O DIREITO

1. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao definir

o Ministério Público como instituição permanente, essencial à função jurisdicional

do Estado, incumbiu-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos

interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis  (art.  127).  Nesse  escopo,  foram

estabelecidas suas funções institucionais no artigo 129, destacando-se:

[...]
III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e
de outros interesses difusos e coletivos.
[...]
V  –  defender  judicialmente  os  direitos  e  interesses  das
populações indígenas. 

Em harmonia com a Carta Magna, preceitua a Lei Complementar n.º

75/93, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério

Público da União:

Artigo 5° - São funções institucionais do Ministério Público da
União: 

[...]

III - a defesa dos seguintes bens e interesses: 

[...]

e)  os  direitos  e  interesses  coletivos,  especialmente  das
comunidades  indígenas,  da  família,  da  criança,  do
adolescente e do idoso;

Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:

[...]

VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para:

[...]

c)  a proteção dos direitos individuais indisponíveis, difusos e
coletivos,  relativos  às  comunidades  indígenas,  à  família,  à
criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao
consumidor;

[...]

XI  –  defender  judicialmente  os  direitos  e  interesses  das
populações indígenas, incluídos os relativos às terras por elas
tradicionalmente habitadas, propondo as ações cabíveis.
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No mesmo diapasão, a Lei nº 7.347/1985, que dispõe sobre a Ação

Civil Pública, preceitua, in verbis:

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da
ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e
patrimoniais causados:

[...]

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.

[...]

Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em
dinheiro ou o  cumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer. 

[...]

Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação
cautelar:

I - o Ministério Público; 

Ou,  ainda,  no  mesmo  sentido  a  Lei  nº  6.001,  de  19/12/1973

(Estatuto do Índio) consigna:

Art. 36. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, compete
à  União  adotar  as  medidas  administrativas  ou  propor,  por
intermédio  do  Ministério  Público  Federal,  as  medidas
judiciais adequadas à proteção da posse dos silvícolas sobre
as terras que habitem. 

Com efeito, quanto à legitimidade do Ministério Público Federal,

para a defesa dos interesses e direitos relacionados à questão indígena, como visto

acima, seu fundamento é resultado da própria Constituição, da Lei Complementar

do Ministério Público da União, bem como da Lei da Ação Civil Pública.

Ainda, acerca da legitimidade do Ministério Público Federal para a

defesa dos chamados interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais, colha-

se o ensinamento doutrinário de Hugo Nigro Mazzilli, in verbis:

A terceira  posição  é  a  dos  que,  como  nós,  entendem  ser
necessário compatibilizar a distinção social e constitucional do
Ministério Público com a defesa do interesse a ele cometido na
legislação infraconstitucional. No caso dos interesses difusos,
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em vista de sua abrangência e extensão, não há como negar,
está o Ministério Público sempre legitimado à sua defesa; mas,
no caso de interesses individuais homogêneos e até coletivos,
a iniciativa do Ministério Público só pode ocorrer quando haja
conveniência  social  em  sua  atuação.  Essa  conveniência  é
aferida  a  partir  de  critérios  como  estes:  a)  à  vista  da
natureza do dano (saúde, segurança e educação públicas);
b) à vista da dispersão dos lesados (a abrangência social do
dano, sob o aspecto dos sujeitos atingidos); c)  à vista do
interesse  social  do  funcionamento  de  um  sistema
econômico, social ou jurídico (previdência social, captação
de  poupança  popular,  etc.) (MAZZILLI,  Hugo  Nigro.  O
Inquérito  Civil:  investigações  do  Ministério  Público,
compromissos  de  ajustamento  e  audiências  públicas.  São
Paulo: Saraiva, 1999, p. 117).

Os interesses e direitos dos indígenas, reputados como direitos de

uma coletividade, têm, em sua gênese, uma relação jurídica básica comum, além

de  se  mostrarem  como  de  relevantíssimo  interesse  social.  Ademais,  faz-se

também presente  o  interesse  difuso  em ver  assegurada  a  preservação  física  e

cultural  dos  indígenas  de Jeju  e Areal,  como forma de resguardar,  inclusive,  o

patrimônio histórico e cultural da sociedade brasileira.

Portanto, a ordem jurídica, não podendo ver frustrada a proteção

dos  direitos  indisponíveis  outorgou  ao  Ministério  Público  legitimidade  ativa  ad

causam para o desempenho de tão relevante mister, por meio da Ação Civil Pública.

Ressalte-se, ainda, que este instrumento de atuação é o meio pelo qual o Estado

exercita  a  defesa  mais  ativa  dos  interesses  por  ele  considerados  de  grande

relevância, a ponto de a si mesmo se impor o dever de por eles pugnar. 

A dignidade da pessoa humana, enquanto base dos direitos mais

fundamentais  destinados  aos  povos  indígenas,  sujeita  aos  riscos  e  prejuízos

decorrentes do estado de omissão da União e do órgão indigenista, são, por certo,

direitos coletivos. Portanto, no exercício de sua missão constitucional de defesa

destes interesses,  o  Ministério  Público Federal  possui  plena legitimidade para a

propositura da demanda.

Assim,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL encontra-se  totalmente

legitimado  e  tecnicamente  vinculado  a  defender  os  direitos  indígenas,  com  a
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presente  ação,  os  comandos  constitucionais  e legais,  bem como resguardar  um

pretendido e verdadeiro Estado Democrático e Social de Direito.  

2. DA LEGITIMIDADE PASSIVA

O  fato  de  a  Fundação  Nacional  do  Índio  -  FUNAI  ser  o  órgão

descentralizado,  que  cuida  da  questão  indígena,  não  exime a  responsabilidade

solidária da UNIÃO para a causa.

Cediço  é  que  a  UNIÃO  é  responsável,  por  determinação

constitucional, pela garantia da defesa dos interesses e direitos dos indígenas, além

de ser a proprietária das terras indígenas. Ademais, conforme prescreve o art. 2°

da Lei n.° 6.001/73, cumpre à UNIÃO, in verbis:

IX – garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos
da Constituição, a posse permanente das terras que habitam,
reconhecendo-lhes o direito ao usufruto exclusivo das riquezas
naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes; 

No mesmo diapasão, a Lei nº 6.001, de 19/12/1973 (Estatuto do

Índio), consigna:

Art. 36. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, compete
à  União  adotar  as  medidas  administrativas ou  propor,  por
intermédio do Ministério Público Federal, as medidas judiciais
adequadas à proteção da posse dos silvícolas sobre as terras
que habitem. 

Parágrafo único. Quando as medidas judiciais previstas neste
artigo forem propostas pelo órgão federal de assistência, ou
contra ele, a União será litisconsorte ativa ou passiva. 

A FUNAI, criada pela Lei nº. 5.371, de 05/12/1967, em substituição

ao então recém extinto Serviço de Proteção aos Índios - SPI, tem a função precípua

de defesa da questão indígena, e como princípio de sua finalidade a garantia da

posse permanente das terras indígenas, nos termos do seu art. 1º, inciso I, “b”, in

verbis:
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Art.  1º  Fica  o  Governo  Federal  autorizado  a  instituir  uma
fundação, com patrimônio próprio e personalidade jurídica de
direito privado, nos termos da lei civil, denominada "Fundação
Nacional do Índio", com as seguintes finalidades:

I  -  estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento da
política  indigenista,  baseada  nos  princípios  a  seguir
enumerados: 

[...]

b) garantia à posse permanente das terras que habitam e ao
usufruto  exclusivo  dos  recursos  naturais  e  de  todas  as
utilidades nela existentes;

 

Logo, por óbvio, também a FUNAI deve constar no polo passivo do

presente feito, até porque em 19.12.1973, a Lei nº 6.001, conhecida como Estatuto

do Índio, formalizou os procedimentos a serem adotados pela FUNAI para proteger

e assistir as populações indígenas. 

Ademais,  torna-se  oportuna  para  o  momento  a  transcrição  de

remansosa  orientação  jurisprudencial  emanada  do  Pretório  Excelso  acerca  da

legitimidade da FUNAI, como segue in verbis:

[...]  FUNDAÇÃO  NACIONAL  DO  ÍNDIO  (FUNAI)  -  NATUREZA
JURÍDICA.  -  A Fundação Nacional do Índio -  FUNAI  constitui
pessoa  jurídica  de  direito  público  interno.  Trata-se  de
fundação de direito público que se qualifica como entidade
governamental  dotada  de  capacidade  administrativa,
integrante da Administração Pública descentralizada da União,
subsumindo-se, no plano de sua organização institucional, ao
conceito  de  típica  autarquia  fundacional,  como  tem  sido
reiteradamente proclamado pela  jurisprudência  do  Supremo
Tribunal Federal,  inclusive para o efeito de reconhecer, nas
causas  em  que  essa  instituição  intervém  ou  atua,  a
caracterização  da  competência  jurisdicional  da  Justiça
Federal (RTJ 126/103 - RTJ 127/426 - RTJ 134/88 - RTJ 136/92
- RTJ 139/131). Tratando-se de entidade autárquica instituída
pela União Federal, torna-se

evidente que, nas causas contra ela instauradas, incide, de
maneira  plena,  a  regra  constitucional  de  competência  da
Justiça Federal inscrita no art. 109, I, da Carta Política [...].
(Recurso  Extraordinário  nº  183188/MS,  Primeira  Turma;
Relator: Min. Celso de Mello; DJ Data: 14.2.1997; PP-01988).

Ainda nos termos do Decreto nº 1.775/96, a União e a FUNAI têm a

atribuição de adotar as medidas administrativas suficientes para a demarcação das
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terras indígenas:  

Art. 1º  As terras indígenas, de que tratam o art. 17, I, da Lei
n°  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.

Art.  2° A demarcação das terras  tradicionalmente ocupadas
pelos  índios  será  fundamentada em trabalhos  desenvolvidos
por antropólogo de qualificação reconhecida, que elaborará,
em prazo fixado na portaria de nomeação baixada pelo titular
do  órgão  federal  de  assistência  ao  índio,  estudo
antropológico de identificação. 

§ 1° O órgão federal de assistência ao índio designará grupo
técnico  especializado,  composto  preferencialmente  por
servidores  do  próprio  quadro  funcional,  coordenado  por
antropólogo,  com  a  finalidade  de  realizar  estudos
complementares  de  natureza  etno-histórica,  sociológica,
jurídica, cartográfica, ambiental e o levantamento fundiário
necessários à delimitação

[…]

§  7°  Aprovado  o  relatório  pelo  titular  do  órgão  federal  de
assistência ao índio,  este fará publicar,  no prazo de quinze
dias contados da data que o receber, resumo do mesmo no
Diário Oficial da União e no Diário Oficial da unidade federada
onde se  localizar  a  área sob demarcação,  acompanhado  de
memorial descritivo e mapa da área, devendo a publicação ser
afixada na sede da Prefeitura Municipal da situação do imóvel.

[…]

§ 9° Nos sessenta dias subsequentes ao encerramento do prazo
de  que  trata  o  parágrafo  anterior,  o  órgão  federal  de
assistência ao índio encaminhará o respectivo procedimento
ao Ministro de Estado da Justiça, juntamente com pareceres
relativos às razões e provas apresentadas.

§ 10 Em até trinta dias após o recebimento do procedimento,
o Ministro de Estado da Justiça decidirá: 

[…]

Art. 3° Os trabalhos de identificação e delimitação de terras
indígenas realizados anteriormente poderão ser considerados
pelo  órgão  federal  de  assistência  ao  índio  para  efeito  de
demarcação,  desde  que  compatíveis  com  os  princípios
estabelecidos neste Decreto.

Art. 4° Verificada a presença de ocupantes não índios na área
sob demarcação, o órgão fundiário federal dará prioridade ao
respectivo reassentamento, segundo o levantamento efetuado
pelo grupo técnico, observada a legislação pertinente.

Art.  5°  A  demarcação  das  terras  indígenas,  obedecido  o
procedimento administrativo deste Decreto,  será homologada

91 3299 0100 - www.prpa.mpf.gov.br
Rua Domingos Marreiros, 690, Umarizal - CEP 66055-210 – Belém/PA                                                           17



mediante decreto. 

Art. 6° Em até trinta dias após a publicação do decreto de
homologação,  o  órgão  federal  de  assistência  ao  índio
promoverá  o  respectivo  registro  em cartório  imobiliário  da
comarca  correspondente  e  na  Secretaria  do  Patrimônio  da
União do Ministério da Fazenda. 

Art.  7°  O órgão federal  de assistência  ao índio poderá,  no
exercício do poder de polícia previsto no inciso VII do art. 1°
da  Lei  n°  5.371,  de  5  de  dezembro  de  1967,  disciplinar  o
ingresso e trânsito de terceiros em áreas em que se constate a
presença de índios isolados, bem como tomar as providências
necessárias à proteção aos índios. 

Art. 8° O Ministro de Estado da Justiça expedirá as instruções
necessárias à execução do disposto neste Decreto. 

Art.  9°  Nas  demarcações  em  curso,  cujo  decreto
homologatório não tenha sido objeto de registro em cartório
imobiliário  ou  na  Secretaria  do  Patrimônio  da  União  do
Ministério da Fazenda, os interessados poderão manifestar-se,
nos  termos  do  §  8°  do  art.  2°,  no  prazo de  noventa dias,
contados da data da publicação deste Decreto. 

Parágrafo  único.  Caso  a  manifestação  verse  demarcação
homologada, o  Ministro de Estado da Justiça a examinará e
proporá ao Presidente da República as providências cabíveis.

Vê-se  portanto  que  ambas  as  demandadas  tem  atribuições  no

processo demarcatório, por isso a ambas é atribuído o mora, desta forma, tanto a

União como a FUNAI possuem legitimidade passiva.

3. A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

A competência da Justiça Federal vem disciplinada no artigo 109 da

Constituição da República de 1988, que dispõe:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a  União, entidade ou empresa pública
federal  forem  interessadas  na  condição  de  autoras,  rés,
assistentes ou opoentes, exceto as de falência, as de acidente
de trabalho e as  sujeitas  à Justiça Eleitoral  e à Justiça do
Trabalho;

[...]

XI – a disputa sobre direitos indígenas.

A Fundação  Nacional  do  Índio,  por  sua  natureza  jurídica,  está
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inserida na administração pública indireta; é pacífico o entendimento na Suprema

Corte, ser de competência da Justiça Federal o processo e julgamento de causas

em que esta fundação autárquica federal figure como parte.

EMENTA:  NATUREZA  JURÍDICA  DAS  FUNDAÇÕES  INSTITUÍDAS
PELO  PODER  PÚBLICO  -  desde  que  assumam  a  gestão  do
serviço público, e sejam mantidas por recursos orçamentários,
sob  a  direção  do  Poder  Público,  integram  a  Administração
Indireta, e são jurisdicionadas à Justiça Federal, se instituídas
pelo  Governo  Federal.  Recurso  conhecido  e  provido  (RE  nº
155.134-0-DF-STF Rel. Min. Carlos Madeira - DJ de 06.05.88)

Portanto,  figurando  a  União  e  a  FUNAI  como  demandadas  e

constatada a existência de lesão aos direitos indígenas, revela-se inquestionável a

competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito.

4. DIREITOS INDÍGENAS AS SUAS TERRAS TRADICIONALMENTE OCUPADAS

Desde o século XVII  que a questão do direito dos índios  as suas

terras  vem recebendo disciplinamento no ordenamento pátrio.  Dessa forma, ao

longo da evolução do direito pátrio a questão indígena foi tratada de diferentes

formas, cujo histórico demonstra a dimensão da dívida da sociedade brasileira para

com os índios.

Substanciais,  nesse  contexto,  foram  as  mudanças  estabelecidas

pela Constituição da República de 1988. 

Reza a Constituição Federal de 1988 - CF/88 que são reconhecidos

aos  índios  os  direitos  originários  sobre as  terras  que tradicionalmente ocupam,

competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens

(Art. 231, caput). Quanto ao domínio das terras indígenas, a Constituição assegura

a inalienabilidade e a indisponibilidade delas, determinando que os direitos sobre

elas sejam imprescritíveis. E segue: São terras tradicionalmente ocupadas pelos

índios  as  por  eles  habitadas  em  caráter  permanente,  as  utilizadas  para  suas

atividades  produtivas,  as  imprescindíveis  à  preservação dos  recursos  ambientais

necessários ao seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural,

segundo seus usos, costumes e tradições (Art. 231, § 1º).
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Importante  observar  que,  ao  definir  quais  são  as  terras

tradicionalmente ocupadas pelos índios, o § 1° do art. 231 do texto constitucional

não se  refere  apenas  às  áreas  ocupadas  pelos  indígenas,  mas  também a  todas

aquelas  que  sejam  imprescindíveis  à  preservação  dos  recursos  ambientais

necessários ao seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural.

 

Além disso, a CF/88 determinou que são nulos e extintos os títulos,

não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o

domínio e a posse das terras indígenas, ressalvadas as indenizações derivadas de

ocupação de boa-fé. (Art. 231, § 6º). 

A Constituição cidadã representa um marco para o direito indígena.

Rompe com concepções que vinham se repetindo desde as primeiras legislações do

Império  até  o  período  do  regime  militar  e  traz  diversas  menções  explícitas  e

implícitas aos direitos indígenas. 

O  principal  traço  distintivo  dos  dispositivos  constitucionais

anteriores  em  relação  aos  atuais  é  a  insistente  perspectiva  assimilacionista

traduzida na “incorporação do silvícola à comunhão nacional”. A Constituição de

1988 pôs fim, definitivamente,  a essa perspectiva de assimilação necessária  do

indígena  à  comunhão  nacional  ao  reconhecer  o  direito  à  diferença  (art.  231),

instituindo o princípio da alteridade no ordenamento jurídico nacional. 

Segue abaixo a transcrição dos principais dispositivos da CF/88 que

trata das terras indígenas: 

Art. 20. São bens da União:

[…]

XI – as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

[…]

Art.  231.  São  reconhecidos  aos  índios  sua  organização
social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos
originários  sobre  as  terras  que  tradicionalmente ocupam,
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar
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todos os seus bens.

§ 1º -  São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as
por  eles  habitadas  em caráter  permanente,  as  utilizadas
para  suas  atividades  produtivas,  as  imprescindíveis  à
preservação  dos  recursos  ambientais  necessários  ao  seu
bem  estar  e  as  necessárias  a  sua  reprodução  física  e
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

§  2º  –  As  terras  tradicionalmente  ocupadas  pelos  índios
destinam-se  a  sua  posse  permanente,  cabendo-lhes  o
usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos
nelas existentes.

[…]

§ 4º –  As  terras  de que trata este artigo  são inalienáveis  e
indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.

[…]

§ 6º – São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os
atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse
das terras a que se refere o artigo, […]

Porém, o texto constitucional de 1988 foi mais longe, e no art. 67

do ADCT estabeleceu um prazo de 05 (cinco) anos para que a demarcação destas

terras fossem concluídas, deixando claro o Constituinte originário que as normas

sobre demarcação não eram normas meramente programáticas, in verbis:

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

Art. 67. A União concluirá a demarcação das terras indígenas
no  prazo  de  cinco  anos  a  partir  da  promulgação  da
Constituição.

Com efeito, dado a relevância social da matéria, a questão relativa

à posse definitiva das terras indígenas foi também objeto da Convenção nº 169 da

Organização Internacional do Trabalho, incorporada em nosso ordenamento jurídico

por meio do decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004. Por oportuno, colaciona-se o

seguinte excerto:

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
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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.

Como se vê, o direito dos indígenas de Jeju e Areal às suas terras

encontra-se amplamente resguardado pelo ordenamento jurídico pátrio. 

Sobre  esse  direito  fundamental,  vejamos  o  escólio  do  ilustre

Professor José Afonso da Silva6: 

Os dispositivos constitucionais sobre a relação dos índios com
suas  terras  e  o  reconhecimento  de  seus  direitos  originários
sobre elas nada mais fizeram do que consagrar e consolidar o
indigenato,  velha  e  tradicional  instituição  jurídica  luso-
brasileira que deita suas  raízes  já  nos  primeiros  tempos da
Colônia, quando o Alvará de 1 de abril de 1680, confirmado
pela Lei de 6 de junho de 1755, firmara o princípio de que,
nas terras outorgadas a particulares, seria sempre reservado o
direito dos índios, primários e naturais senhores delas. Vindo a
Lei  601/1850,  os  grileiros  de  sempre,  ocupando  terras
indígenas, pretendiam destes a exibição de registro de suas
posses.  João  Mendes  Júnior,  num texto  que  bem reflete  o
sentimento de autêntico jurista que era, rebateu a pretensão
nos  termos  seguintes:  'Desde  que  os  índios  já  estavam
aldeados com cultura e morada habitual, essas terras por eles
ocupadas, se já não fossem deles, também não poderiam ser
de  posteriores  posseiros,  visto  que  estariam  devolutas;  em
qualquer hipótese, suas terras lhes pertenciam em virtude do
direito à reserva, fundado no Alvará de 1º de abril de 1680,
que  não  foi  revogado,  direito  esse  que  jamais  poderá  ser
confundido com uma posse sujeita a legitimação e registro'. É
que, conforme ele demonstra, o indigenato não se confunde
com a ocupação, com a mera posse. O indigenato é a fonte
primária  e  congênita  da  posse  territorial;  é  um  direito
congênito,  enquanto  a  ocupação  é  título  adquirido.  O
indigenato  é  legítimo  por  si,  “não  é  fato  dependente  de
legitimação, ao passo que a ocupação, como fato posterior,
depende de registros que a legitimem.  (2001, 19ª ed., págs.
833/834) 

6  Curso de Direito Constitucional Positivo, 2001.
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Segue  abaixo  manifestações  da  doutrina  e  jurisprudência  pátria

reconhecendo este direito fundamental da comunidade indígena nacional, iniciando

pelo eminente jurista Fernando da Costa Tourinho Neto:

“Os  indígenas  detêm  a  posse  das  terras  que  ocupam  em
caráter  permanente.  Certo.  Todavia,  se  provado  que  delas
foram expulsos,  à  força  ou  não,  não  se  pode  admitir  que
tenham  perdido  a  posse,  quando  sequer,  como  tutelados,
podiam agir judicialmente; quando sequer desistiram de tê-la
como própria.

[...]

É de assinalar-se, também, que não se pode igualar a posse
indígena à posse civil. Aquela é mais ampla, mais flexível. Eis
o  conceito  dado  pelo  art.  23  da  Lei  nº  6.001,  de  19  de
dezembro de 1973 (Estatuto do Índio):

[...]

Considera-se posse do índio ou silvícola a ocupação efetiva da
terra  que,  de  acordo  com  os  usos,  costumes  e  tradições
tribais, detém e onde habita ou exerce atividade indispensável
à sua subsistência ou economicamente útil.

[...]

Deve-se, por consequente, atentar para os usos, costumes e
tradições tribais. Há de se levar em conta as terras por eles
ocupadas tradicionalmente. 

[...]

Se aos índios é assegurada a posse permanente - sem limite
temporal  -  das  terras  que  ocupam -  posse  no  sentido  não
civilista -, terras essas da União, não há como perdê-la para
terceiros, ainda que estejam estes de boa fé. O § 6º do art.
231  da  Constituição  estatui:  'São  nulos  e  extintos,  não
produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a
ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este
artigo […]'.

A transcrição no Registro de Imóveis não expunge os vícios.
Não  dá  validade  ao  ato.” (Os  Direitos  Indígenas  e  a
Constituição  -  Núcleo  de  Direitos  Indígenas  e  Sérgio  Fabris
Editor/RS - pág.  20 e 38 – 1993)

O também eminente doutrinador Dalmo de Abreu Dallari, assim se

manifestou sobre a inexistência de direito adquirido contra a Constituição:

“[…].  Em  conclusão,  apesar  de  todas  variações  havidas  na
legislação portuguesa e brasileira relativa às terras ocupadas
pelos  silvícolas,  prevalecem  os  dispositivos  da  atual
Constituição,  contra  os  quais  ninguém pode  alegar  direitos
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adquiridos.

[...]

E nos termos da Constituição vigente pertencem ao patrimônio
da União as  terras  ocupadas  pelos  silvícolas,  mas  este  tem
direito  à  posse  permanente  dessas  terras,  tendo  direito  à
proteção  judicial  dessa  posse,  sendo  de  nenhum  valor  um
título de propriedade que afronte o domínio da União ou a
posse dos silvícolas.” (Apud Beatriz Góis  Dantas  –  Terra dos
Índios Xocó - pág. 11)

Aqui não se trata do direito de propriedade comum: o que se prevê

é terra de indígenas. Não está em jogo, propriamente, um conceito de posse, nem

de domínio, no sentido civilista dos vocábulos; trata-se do  habitat de um grupo

étnico cuja relação com a terra é imanente à própria existência.

É  dever,  e  não  mera  faculdade,  da  União,  que  busca,  com  a

demarcação das terras indígenas:  a) resgatar uma dívida histórica da sociedade

brasileira para com os primeiros habitantes do território nacional; b) propiciar

as condições fundamentais para a sobrevivência física e cultural desses povos; e

c) preservar a pluralidade cultural brasileira, esculpidos nos arts. 215, caput, §§

1º, 3º, I e V, 216, caput, I, II, III, IV e V, § 1º.7

7  Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das
de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.
§  3º  A  lei  estabelecerá  o  Plano  Nacional  de  Cultura,  de  duração  plurianual,  visando  ao
desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que conduzem à: 
I . defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;
[...]
V valorização da diversidade étnica e regional. 
Art.  216.  Constituem patrimônio  cultural  brasileiro  os  bens  de  natureza  material  e  imaterial,
tomados  individualmente  ou  em  conjunto,  portadores  de  referência  à  identidade,  à  ação,  à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV  -  as  obras,  objetos,  documentos,  edificações  e  demais  espaços  destinados  às  manifestações
artístico-culturais;
V  -  os  conjuntos  urbanos  e  sítios  de  valor  histórico,  paisagístico,  artístico,  arqueológico,
paleontológico, ecológico e científico.
§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio
cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e
de outras formas de acautelamento e preservação.
[...]
§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais.
§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.
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Ocorre que, a simples menção constitucional e legislativa ao direito

originário dos índios às terras que tradicionalmente ocupam revela-se insuficiente a

propriedade daqueles que atualmente ocupam. É imprescindível que o Estado aja,

de uma vez por todas, no sentido de garantir aos índios a efetiva posse de suas

terras,  isto  é,  reconhecer  concretamente aquilo  que ficou  previsto  de maneira

abstrata na lei. Somente assim, os indígenas poderão usufruir pacificamente do seu

patrimônio fundiário e imemorial.

Por isso, somado ao resguardo da ordem jurídica – agora no sentido

do cumprimento do direito posto pelos aplicadores primários da normatividade, o

MPF está a requerer pronta providência do Poder Judiciário Brasileiro, impulsionada

por meio da presente demanda. 

Não se há de dizer que o pedido importa em indevida intervenção

em campo reservado ao Poder Executivo. Primeiro porque, inicialmente, não se

está  requerendo  que  o  Poder  Judiciário  decida  em  lugar  da  Administração.

Simplesmente  se  busca  a  justa  indenização  material  e  moral  que  a  mora

administrativa trouxe em prejuízos aos indígenas, bem como a obrigação de fazer

consistente na demarcação das terras indígenas de Jeju e Areal. 

Neste  diapasão,  vale  citar  o  julgado  proferido  pelo  Tribunal

Regional Federal da 4ª Região em Apelação Cível nª 1998.04.01.054349-4/RS:

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBJETIVANDO A DEMARCAÇÃO DA
TERRA INDÍGENA SERRINHA.  ARTIGO  231  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  ARTIGO  67  DO  ATO  DAS  DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº
1.775/1996.  1.  O  processo  em  tela  trata  de  obrigação  de
fazer. Que pelo princípio da discricionariedade administrativa
estaria  reservado ao Poder  Público,  no caso em concreto a
União e a FUNAI. 2. Porém, em não cumprimento no prazo
estipulado pelo art. nº 67 do ADCT, que fixou em 5 anos para
que o Poder Público promover a demarcação, não há mais que
se falar no princípio da discricionariedade, cabendo assim o
controle judicial, para justificar a inação. 3. No que se refere
a multa aplicada à FUNAI, ela tem caráter coercitivo e não
caráter econômico, a fim de que se cumpra a obrigação de
fazer, não havendo caráter indenizatório. RELATÓRIO: Trata-se
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de apelações da União e da FUNAI, tendo em vista a sentença
que  julgou  procedente  a  Ação Civil  Pública  promovida pelo
Ministério  Público  Federal,  condenando  os  ora  apelantes  a
realizarem  a  demarcação  da  Terra  Indígena  Serrinha,  com
11.950 ha, determinando que os trabalhos se iniciem em trinta
dias  a  contar  da  intimação  da  sentença.  Em  caso  de
descumprimento,  houve  a  condenação  à  multa  diária
equivalente a R$ 700,00 exigível após o trânsito em julgado da
sentença  [...].  VOTO:  Ante  o  exposto,  voto  por  negar
provimento aos apelos. Desª Federal Marga Inge Barth Tessler. 

Ou ainda o julgado da 3ª Turma do TRF 4ª Região, em Apelação

Cível nº 2004.72.02.000688-3/SC:

EMENTA:  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  DEMARCAÇÃO  DE  TERRAS
INDÍGENAS.  LEGITIMAÇÃO  PASSIVA  DA  FUNAI.  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA.  POSTERIOR  EXPEDIÇÃO  DAS  PORTARIAS  PELO
MINISTRO  DA  JUSTIÇA.  DESISTÊNCIA  DO  APELO  DA  UNIÃO
ACOLHIDA. APELO DA FUNAI DESPROVIDO. RELATÓRIO. Trata-se
de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra a
FUNAI e União Federal objetivando compelir o Sr. Ministro da
Justiça  a  concluir  a  demarcação  das  terras  indígenas  da
Comunidade Kaingang da reserva Toldo do Imbu, localizada em
Abelardo Luz/SC, bem como indenizar os posseiros de boa fé.
Proferida sentença de procedência e interpostas as apelações
pela União e pela Funai, sobreveio a petição de fls. 824, na
qual a União informa que foram editadas as Portarias nºs. 793
e  795,  publicando  os  atos  demarcatórios  perseguidos  no
presente feito. VOTO: Ante o exposto, voto por homologar o
pedido de desistência recursal manifestado pela União e negar
provimento  à  apelação  da  Funai. Des.  Federal  Fernando
Quadros da Silva.

Ressalte-se  também  que  a  Convenção  OIT  nº  169  exalta  a

importante contribuição que os povos indígenas trouxeram à diversidade cultural, à

harmonia social e ecológica da humanidade e à cooperação que estes despenderam

para  a  concretização  do  progresso  econômico,  científico  e  tecnológico  da

humanidade.

Dentre algumas disposições da Convenção OIT nº 169 , destacam-se

para o caso em tela, as que seguem abaixo in verbis:

Artigo 3º

1. Os povos indígenas e tribais deverão gozar plenamente dos
direitos humanos e liberdades fundamentais, sem obstáculos
nem  discriminação.  As  disposições  desta  Convenção  serão
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aplicadas  sem discriminação  aos  homens  e  mulheres  desses
povos.

[...]

Artigo 4º

1.  Deverão  ser  adotadas  as  medidas  especiais  que  sejam
necessárias para salvaguardar as pessoas, as instituições, os
bens, as culturas e o meio ambiente dos povos interessados.

[...]

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.

[...]

Artigo 14

[...]

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.  

[...]

Impende  ressaltar  que,  em  síntese,  relativamente  aos  tratados

internacionais  de  proteção  aos  direitos  humanos,  a  Constituição  brasileira,  nos

termos do art. 5º, parágrafo 3º, acolheu a sistemática da incorporação dos tratados

com força de emendas constitucionais.

5. DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO

Resta  clarividente  a  mora  das  demandadas  na  demarcação  das

terras indígenas de Jeju e Areal, especialmente quando cotejamos tal mora com o

art. 67 da ADCT, que estabelece o prazo de 5 (cinco) anos após a promulgação da

CF/88  para  que  tal  demarcação  seja  concluída,  tendo  tal  prazo  vencido  em

05/10/1993, porém, além da ofensa ao artigo da ADCT citado, no presente caso há

também ofensa ao inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal, que estabelece,
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como direito fundamental uma razoável duração do processo, seja ele judicial

ou administrativo, in verbis:

Art. 5º  […]:

LXXVIII  -  a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação. 

[…]

O  Decreto  nº  1.775/96,  que  regula  o  processo  demarcatório,

estabelece um prazo inferior a um ano para que ocorra a demarcação, conforme

calculo feito a partir dos arts. 1º, 2º, 4º, 5º e 6º, abaixo transcritos:

Art. 1º As terras indígenas, de que tratam o art. 17, I, da Lei
n°  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.

Art.  2° A demarcação das terras  tradicionalmente ocupadas
pelos  índios  será  fundamentada em trabalhos  desenvolvidos
por antropólogo de qualificação reconhecida, que elaborará,
em prazo fixado na portaria de nomeação baixada pelo titular
do órgão federal de assistência ao índio, estudo antropológico
de identificação. 

[…]

§ 5º No prazo de trinta dias contados da data da publicação do
ato que constituir o grupo técnico, os órgãos públicos devem,
no  âmbito  de  suas  competências,  e  às  entidades  civis  é
facultado,  prestar-lhe  informações  sobre  a  área  objeto  da
identificação.

[…]

§  7°  Aprovado  o  relatório  pelo  titular  do  órgão  federal  de
assistência ao índio,  este fará publicar,  no prazo de quinze
dias contados da data que o receber, resumo do mesmo no
Diário Oficial da União e no Diário Oficial da unidade federada
onde se  localizar  a  área sob demarcação,  acompanhado  de
memorial descritivo e mapa da área, devendo a publicação ser
afixada na sede da Prefeitura Municipal da situação do imóvel.

§ 8° Desde o início do procedimento demarcatório até noventa
dias  após  a  publicação  de  que  trata  o  parágrafo  anterior,
poderão os Estados e municípios em que se localize a área sob
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demarcação  e  demais  interessados  manifestar-se,
apresentando ao órgão federal de assistência ao índio razões
instruídas com todas as provas pertinentes, tais como títulos
dominiais,  laudos  periciais,  pareceres,  declarações  de
testemunhas,  fotografias  e  mapas,  para  o  fim  de  pleitear
indenização ou para demonstrar vícios, totais ou parciais, do
relatório de que trata o parágrafo anterior.

§ 9° Nos sessenta dias subsequentes ao encerramento do prazo
de  que  trata  o  parágrafo  anterior,  o  órgão  federal  de
assistência ao índio encaminhará o respectivo procedimento
ao Ministro de Estado da Justiça, juntamente com pareceres
relativos às razões e provas apresentadas.

§ 10 Em até trinta dias após o recebimento do procedimento,
o Ministro de Estado da Justiça decidirá: 

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; 

III  -  desaprovando a identificação e retornando os  autos  ao
órgão  federal  de  assistência  ao  índio,  mediante  decisão
fundamentada, circunscrita ao não atendimento do disposto
no  §  1º  do  art.  231  da  Constituição  e  demais  disposições
pertinentes.

[…]

Art. 4° Verificada a presença de ocupantes não índios na área
sob demarcação, o órgão fundiário federal dará prioridade ao
respectivo reassentamento, segundo o levantamento efetuado
pelo grupo técnico, observada a legislação pertinente.

Art.  5°  A  demarcação  das  terras  indígenas,  obedecido  o
procedimento administrativo deste Decreto, será homologada
mediante decreto. 

Art. 6° Em até trinta dias após a publicação do decreto de
homologação,  o  órgão  federal  de  assistência  ao  índio
promoverá  o  respectivo  registro  em cartório  imobiliário  da
comarca  correspondente  e  na  Secretaria  do  Patrimônio  da
União do Ministério da Fazenda.

Portanto, a mora da União/FUNAI não está limitada à inobservância

do prazo de cinco anos fixado no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

(Art. 67, ADCT). Só isso já justificaria a intervenção do Poder Judiciário na questão,

contudo. Contudo, a FUNAI nem chegou a criar o Grupo Técnico (GT) para realizar
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os estudos necessários para a delimitação das áreas de Jeju e Areal, agravando

ainda mais a situação.

O inciso LXXVIII, do art. 5º, quando se refere ao direito à duração

razoável do processo, expressa que este direito requer os meios que garantam a

celeridade da sua tramitação. Desta forma, explicita-se que o direito à duração

razoável  exige  prestações  positivas  do  agente  público  visando  o  cumprimento

tempestivo da obrigação outorgada. 

O instituto da razoabilidade encontra ressonância na ajustabilidade

da providência administrativa consoante o consenso social acerca do que é usual e

sensato. Razoável é conceito que se infere a contrario sensu; vale dizer, escapa à

razoabilidade "aquilo que não pode ser". 

É  uma diretriz  de  senso  comum, ou  mais  exatamente,  de  bom-

senso,  aplicada  ao  Direito,  que  se  faz  necessária  à  medida  que  as  exigências

formais que decorrem do princípio da legalidade tendem a reforçar mais o texto

das normas, a palavra da lei, que o seu sentido teleológico. 

Enuncia-se com este princípio que a  Administração,  ao atuar no

exercício de discrição, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista

racional, em sintonia com o senso comum diante das finalidades que presidiram a

outorga  da competência  exercida.  Logo,  razoabilidade é  a  qualidade do que é

razoável, aquilo que se situa dentro de limites aceitáveis.

O renomado administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello vai

mais  longe, e relaciona o descumprimento do princípio da razoabilidade com o

princípio da legalidade: 

“Fácil  é  ver-se,  pois,  que  o  princípio  da  razoabilidade
fundamenta-se  nos  mesmos  preceitos  que  arrimam
constitucionalmente os princípios da legalidade (arts. 5º, II, 37
e 84) e da finalidade (os mesmos e mais o art. 5º, LXIX, nos
termos já apontados). Não se imagine que a correção judicial
baseada na violação do princípio  da razoabilidade invade o
"mérito" do ato administrativo, isto é, o campo de "liberdade"
conferido  pela  lei  à  Administração  para  decidir-se  segundo
uma  estimativa  da  situação  e  critérios  de  conveniência  e
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oportunidade. Tal não ocorre porque a sobredita "liberdade" é
liberdade dentro da lei, vale dizer, segundo as possibilidades
nela  comportadas.  Uma  providência  desarrazoada,
consoante dito, não pode ser havida como comportada pela
lei. Logo, é ilegal; desbordante dos limites nela admitidos.”
(Curso de Direito Administrativo, 2010, pág.55) 

Portanto,  na  esteira  da  doutrina  mais  autorizada,  quando  se

pretende imputar à conduta administrativa a condição de ofensiva ao princípio da

razoabilidade, terá que estar presente a ideia de que a ação lesiva é efetiva e

indiscutivelmente ilegal. E é exatamente de ilegalidade que se reveste a conduta

da União/FUNAI quando dos seus atos administrativos relativos à demarcação da

terra  indígena  de  Jeju  e  Areal  deixou  de  atender  os  limites  admitidos  nos

dispositivos constitucionais, legais e normativos, acima colacionados. 

O  princípio  da  Razoabilidade  tem  por  conteúdo  o  princípio  da

eficiência  no  que se  refere  a  garantia  de  direitos,  e  estampa inegável  reação

contra a insatisfação da sociedade pela excessiva demora ao alcance de direitos

requeridos  tanto  judicial  quanto  administrativamente.  Vejamos  a  lição  do

doutrinador administrativista José dos Santos Carvalho Filho:

Não  é  difícil  perceber  que  a  inserção  desse  princípio
[Eficiência] revela o descontentamento da sociedade diante
de  sua  antiga  impotência  para  lutar  contra  a  deficiente
prestação  de  tantos  serviços  públicos,  que  incontáveis
prejuízos  já  causou  aos  usuários.  (Manual  de  Direito
Administrativo, 23ª edição, 2010, p. 31)

Mas este princípio (eficiência) não se confunde com os princípios da

eficácia e da efetividade na administração pública. Para José dos Santos Carvalho

Filho8, enquanto a eficiência transmite sentido relacionado ao modo pelo qual se

processa o desempenho da atividade administrativa, a eficácia tem relação com os

meios  e  instrumentos  empregados  pelos  agentes  públicos,  ao  passo  de  que  a

efetividade é voltada para os resultados obtidos pelas ações administrativas. Assim,

Maria  Sylvia Zanela  Di  Pietro9 doutrina que o princípio da eficiência  “impõe ao

agente público um modo de atuar que produza resultados favoráveis à consecução

dos fins que cabem ao Estado alcançar.” 

8  Manual de Direito Administrativo, 23ª edição, 2010, p. 34.
9  Reforma do Estado. In: Revista dos Tribunais, nº 18, pág. 118.
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Compartilhando da opinião de Paulo Bonavides, de Jorge Miranda e

de Walber de Moura Agra, sobre o tema, Marcelo Figueiredo10 conclui:

Parece-nos finalmente que o princípio da eficiência não pode
ser  desvinculado  do  princípio  da  razoabilidade  e  da
economicidade. Acreditamos que o princípio da eficiência seja
um princípio instrumental da Administração Pública, nem por
isso  menos  importante.  Muito  ao  contrário,  deverá  a
Administração Pública ser cada vez mais contrastada em suas
opções em sua ação, na análise concreta de suas finalidades.
(2009, pág. 729)

Ou seja,  argumentos  relativos  a  dificuldades  administrativas  não

podem  contemporizar  direitos  fundamentais  consagrados  na  Carta  Magna,

especialmente se ofendem a dignidade da pessoa humana, como resta claro na

longa  demora  à  demarcação das  terras  indígenas  de Jeju  e  Areal.  Dificuldades

administrativas  que  em  nada  condizem  com  os  princípios  estabelecidos  pela

Constituição Federal, tampouco se coadunam com os dispositivos normativos das

legislações anteriores e das atuais, até porque ficou estabelecido na Carta Política

que a União deveria demarcar as terras sem fazer constar qualquer ressalva às

“possibilidades administrativas”, ou, na linguagem da dogmática constitucional, à

reserva do possível. 

É cediço que, para se solucionar o dilema “escassez de recursos” –

argumento  utilizado  frequentemente  pela  Administração  –  versus  “direitos  a

prestações positivas”, a doutrina concebeu a teoria da reserva do financeiramente

possível, ou simplesmente “reserva do possível”, como limite à eficácia dos direitos

sociais. 

Assim, a realização de direitos sociais efetivamente dependeria da

existência de recursos financeiros disponíveis e da intermediação do legislador, a

quem  incumbe  nas  leis  orçamentárias  decidir  sobre  a  aplicação  dos  recursos

públicos existentes. 

Todavia, em tais casos, doutrina e jurisprudência tomaram postura

10  Comentários à Constituição Federal de 1988, 2009.
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firme  no  sentido  de  defender  a  supremacia  dos  direitos  fundamentais,  cuja

efetivação se sobreporia a qualquer outro princípio ou fundamento de fato ou de

direito, ademais, o princípio da reserva do possível não tem aplicação em casos de

atrasos de mais de 10 anos.

Destarte, segundo a melhor doutrina, a limitação da eficácia dos

direitos fundamentais pela teoria da “reserva do possível” possui, ainda, um limite

claro: a dignidade da pessoa humana e o direito à vida. Para o doutrinador Leo Van

Holthe11 as  dificuldades  da  Administração,  mesmo  orçamentárias  e  ainda  que

encontrem proteção na teoria  da “reserva do possível”,  não podem transigir  o

mínimo  existencial  consubstanciado  na  dignidade  humana  e  no  direito  à  vida.

Leciona:

Para Ingo Wolfgang Sarlet, a dignidade da pessoa humana e o
direito à vida são os parâmetros para o reconhecimento de um
mínimo  existencial que  se  deve  garantir  aos  indivíduos,
quando, então, os direitos sociais se transformam em 'direitos
subjetivos a prestações positivas',  afastando-se, nesses casos,
a teoria da reserva do possível. (2010, 515-516)

Atualmente,  especialmente  em  decorrência  do  forte

posicionamento da jurisprudência, a teoria da reserva do financeiramente possível

tem sido afastada como panacéia apta a eximir a Administração da obrigatoriedade

de  efetivação  dos  direitos  fundamentais  sociais  pelo  Estado.  As  decisões  têm

exigido não a mera alegação de inexistência de recursos, mas a comprovação de

ausência de recursos, também denominada exaustão orçamentária12. Nesse sentido,

transcrevemos parte da ementa e decisão paradigmática proferida pelo Supremo

Tribunal Federal:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO CONTROLE
E  DA  INTERVENÇÃO  DO  PODER  JUDICIÁRIO  EM  TEMA  DE
IMPLEMENTAÇÃO  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS,  QUANDO
CONFIGURADA  HIPÓTESE  DE  ABUSIVIDADE  GOVERNAMENTAL.

11  Direito Constitucional, 2010.
12Eros Roberto Grau. Despesa Pública – Conflitos entre princípios e eficácia das regras jurídicas – O

princípio da sujeição da Administração às decisões do poder Judiciário e o princípio da legalidade
da despesa pública. Parecer. Revista Trimestral de Direito Público 2, 1993.
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INOPONIBILIDADE  DO  ARBÍTRIO  ESTATAL  À  EFETIVAÇÃO  DOS
DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. CONSIDERAÇÕES
EM  TORNO  DA  CLÁSULA  DA  'RESERVA  DO  POSSÍVEL'.
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS,
DA  INTEGRIDADE  E  DA  INTANGIBILIDADE  DO  NÚCLEO
CONSUBSTANCIADOR DO 'MINIMO EXISTENCIAL'. 

[...]. É  que a  realização dos  direitos  econômicos,  sociais  e
culturais – além de caracterizar-se pela gradualidade de seu
processo de concretização – depende, em grande medida, de
um  inescapável  vínculo  financeiro  subordinado  às
possibilidades  orçamentárias  do  Estado,  de  tal  modo  que,
comprovada,  objetivamente,  a  incapacidade  econômico-
financeira  da  pessoa  estatal,  desta  não  se  poderá
razoavelmente  exigir,  considerada  a  limitação  material
referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto
da Carta Política.

Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal
hipótese –  mediante indevida manipulação de sua atividade
financeira  e/ou  político-administrativa  –  criar  obstáculo
artificial  que  revele  o  ilegítimo,  arbitrário  e  censurável
propósito  de  fraudar,  de  frustrar  e  de  inviabilizar  o
estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos
cidadãos, de condições materiais mínimas de existência.

Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do
possível”  –  ressalvada  a  ocorrência  de  justo  motivo
objetivamente  aferível  –  não  pode  ser  invocada,  pelo
Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de
suas obrigações  constitucionais,  notadamente  quando,
dessa  conduta  governamental  negativa,  puder  resultar
nulificação  ou,  até  mesmo,  aniquilação  de  direitos
constitucionais  impregnados  de  um  sentido  de  essencial
fundamentalidade. [...]” (STF, ADPF n. 45, Rel. Min. Celso de
Mello,  julg.  29.04.04;  DJ  04.05.2004,  p.  12,  Informativo  nº
345)

6. DA RESPONSABILIDADE ESTATAL PELA OMISSÃO

Findo o prazo estabelecido pela Constituição Federal para tanto,

restou concretizado o direito público subjetivo dos indígenas tembés de Jeju e

Areal  de  verem  suas  terras  devidamente  demarcadas,  pelo  que  afastada  está

qualquer  possibilidade  da  presença  de  discricionariedade  da  União  no  caso  em

questão. 

A  Constituição  Federal  e  a  legislação  vigente  não  deixam  ao

administrador  qualquer  margem  de  discricionariedade,  normatizando  de  forma

91 3299 0100 - www.prpa.mpf.gov.br
Rua Domingos Marreiros, 690, Umarizal - CEP 66055-210 – Belém/PA                                                           34



explícita a obrigatoriedade na efetivação das medidas atinentes ao procedimento

demarcatório, ao tempo que impingindo reparação aos danos causados a quem de

direito. Assim depreendemos do art. 37 da CF:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,
impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência  e,
também, ao seguinte:

[...]

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos  que  seus  agentes,  nessa  qualidade,  causarem  a
terceiros,  assegurado  o  direito  de  regresso  contra  o
responsável nos casos de dolo ou culpa

No mesmo diapasão, determina o Código Civil pátrio:

Art. 43.  As pessoas jurídicas de direito público interno são
civilmente  responsáveis  por  atos  dos  seus  agentes  que
nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito
regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte
destes, culpa ou dolo.

Por  tudo,  não há  que se falar  e  dificuldades  de composição do

Grupo Técnico (GT) de identificação e delimitação das terras indígenas de Jeju e

Areal,  ou  de  dificuldades  operacionais  para  a  consecução  dos  estudos  e  das

providências administrativas a cargos das demandadas, até porque resta claro que

o tempo estabelecido pelo artigo 67 do ADCT, bem como pelo artigo 65 do Estatuto

do Índio, é suficiente para o início e conclusão dos trabalhos de demarcação.

Sobre  a  responsabilidade  do  Estado  pela  sua  omissão,  ensina  o

mestre Celso Antônio Bandeira de Mello:

Em síntese: se o Estado, devendo agir, por imposição legal,
não agiu ou o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos
padrões  legais  que  normalmente  deveriam  caracterizá-lo,
responde  por  esta  incúria,  negligência  ou  deficiência  que
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traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado quando, de
direito, devia sê-lo. Também não o socorre eventual incúria
em ajustar-se  aos  padrões  devidos  E  prossegue  o  eminente
administrativista,  afirmando  que:  “nos  casos  de
responsabilidade  por  omissão,  isto  é,  em  que  a
responsabilidade  é  subjetiva,  deve-se  considerar  que  vigora
uma 'presunção de culpa' do Poder Público. Dessarte, o lesado
não necessita fazer a prova de que existiu culpa ou dolo”.
(Curso de Direito Administrativo, pág. 973)

José dos Santos Carvalho Filho, ao exemplificar atos omissivos do

Estado que ensejam dever de reparar os danos causados, traz a lume situação que

se assemelha com a presente; veja-se:

Uma  das  hipóteses  que,  sem  qualquer  dúvida,  evidenciam
culpa em conduta omissiva da Administração é a que resulta
de  descumprimento  de  ordem  judicial.  Na  verdade,  nem
deveria  ocorrer  essa  omissão,  mas  infelizmente  aqui  e  ali
alguns administradores relutam em atender a determinações
judicias.  Quando  não  a  descumprem,  retardam  o  seu
cumprimento, o que também revela omissão quando a dever
concreto de agir. Nesses casos, o lesado tem direito de ser
indenizado  pela  Administração  omissa. (Manual  de  Direito
Administrativo, 23ª edição, 2010)

Em que pese o exemplo tratar de desatendimento a ordem judicial,

com  maior  razão  se  configurará  a  responsabilidade  estatal  nos  casos  de

inobservância a mandamento contido em nossa Carta Magna, especialmente ao se

registrar os esforços extrajudiciais que foram empreendidos pelo Parquet, sem que,

todavia, lograsse persuadir as autoridades administrativas responsáveis a cumprir

com seus misteres.

O inadimplemento das demandadas quanto ao comando normativo

revela a sua mora, segundo dicção do art. 397 do Código Civil:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida,
no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Restou  consignado  acima  que  o  prazo  para  as  terras  indígenas

serem demarcadas expirou-se. Desde então, encontram-se em mora a União e o
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órgão federal de assistência ao índio, FUNAI. 

Neste sentido, para se sustar  o aumento da extensão dos danos

causados aos indígenas de Jeju e Areal, faz-se necessário a imposição de realização

imediata  da  demarcação  física  de  seu  território,  bem  como  a  realização  das

avaliações de benfeitorias buscando-se, assim, a finalização das outras etapas do

processo administrativo de demarcação, conforme determina o Decreto 1.775/96,

entre as quais, o pagamento das indenizações à extrusão dos posseiros, a edição do

Decreto homologatório e os registros no Serviço de Patrimônio da União.

Por outro lado a mora causada pelas  rés, deve ser  devidamente

reparada através da devida indenização por danos morais coletivos causados aos

indígenas  de  Jeju  e  Areal,  consistente  em  danos  irreparáveis  a  sua  cultura

tradicional e a forma de organização própria.

Além disso, deve também ser paga indenização por danos materiais

coletivos,  consistentes  no  empobrecimento  da  comunidade  indígena  citada,  na

ausência de contato da comunidade indígena com sua terra tradicional, impedindo-

os de manter suas relações religiosas, de produzir e se desenvolver.

Em relação à indenização por danos materiais, o critério para sua

quantificação deve ser a extensão da área, que deve ser multiplicado pelo tempo

de mora, que, por seu turno, deve ser multiplicado pelo valor de arrendamento de

1 hectare de terra na região, 1 mil reais.

Quanto aos danos morais coletivos, mostra-se adequado o valor de

um milhão de reais por ano de mora, totalizando o valor de 10 milhões de reais.

Tais valores devem ser revertidos aos indígenas de Jeju e Areal.
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III. OS PEDIDOS

Diante das razões expostas, o Ministério Público Federal requer:

a) a citação das RÉS para responder os termos da presente ação, no

prazo de lei;

b) ao final, sejam julgados procedentes os pedidos formulados pelo

MPF, no sentido de que:

b.1)  sejam  condenadas  a  União  e  a  Funai  à  obrigação  de  fazer

consistente na demarcação física das Terras Índigenas de Jeju e Areal, inclusive

com a desintrusão de eventuais posseiros que se encontrem na área.

b.2)  sejam condenadas a União e a FUNAI por danos morais coletivos

causados aos indígenas das aldeias de Jeju e Areal, ao pagamento de indenização

no valor de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais);

b.3)  sejam  condenadas  a  União  e  a  FUNAI  por  danos  materiais

coletivos causados aos indígenas de Jeju e Areal, em valor a ser arbitrado por Vossa

Excelência;

b.4) citação das Demandadas para apresentarem contestação;

b.5) sejam condenados as Demandadas no ônus da sucumbência; 

c)  por fim, tendo em vista tratar-se de demanda em que não se faz

necessário  a  produção  de  provas  em  audiência,  requer  o  MPF  o  julgamento

antecipado da lide, nos termos do art. 330, inciso I, do CPC.  
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Protesta, por fim, pela produção de prova mediante todos os meios

juridicamente admitidos, especialmente pela prova documental anexa.

Dá-se à causa o valor de  R$ 10.000.000,00  para efeitos meramente

fiscais.

E. Deferimento.

Belém, 19 de abril de 2012.

         FELÍCIO PONTES JR.
               Procurador da República
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