
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Santarém

EXCELENTÍSSIMO(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 1ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE SANTARÉM/PA

Ação Civil Pública nº. 1000141-38.2018.4.01.3902

01.  O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  oficiando  no  feito  os Procuradores da 

República  ao  final  assinados,  vem,  respeitosamente  perante  Vossa  Excelência,  em 

atendimento  à  intimação,  manifestar-se  acerca  de  pedido  de  ingresso  como 

LITISCONSORTES  PASSIVOS  NECESSÁRIOS  formulado  por  ADRIANO  GABRIEL 

MARASCHIN,  JOSÉ  MARASCHIN,  IGNÁCIO  MARASCHIN,  FÁBIO  LUIS 

MARASCHIN,  METRI  NICOLAU  FILHO,  GERMANO  RENE  DURKS,  FRANCISCO 

ALVES AGUIAR e IVO LUIZ RUARO.

02.  Considerando que os peticionantes não são partes nesta Ação Civil Pública, este MPF 

deixa de se pronunciar quanto ao mérito, limitando-se  a  manifestar  pela  não admissão do 

ingresso  dos  peticionantes  nesta  relação  jurídica  processual  na  qualidade  de 

litisconsortes passivos necessários, pelas razões que passa a expôr. 

03.  Em primeiro  lugar,  há  uma  incompreensão  por  parte  dos  peticionantes do  objeto  da 

presente ACP.  Conforme antecipado na inicial,  não se pleiteia nesta  ACP a demarcação da terra 

indígena,  mas  tão  somente  a  elaboração  e  posterior  apreciação  do Relatório  Circunstanciado  de 

Identificação  e  Delimitação,  documento  técnico-administrativo que  atesta  ou  não a  ocupação 

tradicional de um território, bem como define seus limites. 

04. Os peticionantes parecem desconhecer os diferentes contornos jurídicos que possuem as 
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etapas de “identificação e delimitação” (inicial) e de “demarcação” (ulterior, inclusive após 

período  para  contestação  administrativa  de  eventuais  interessados),  no  bojo  do  processo 

administrativo  de  demarcação  de  uma  terra  indígena,  conforme  previsto  no  Decreto  nº. 

1.775/96.

05. Portanto, infundada a afirmação dos peticionantes de que a procedência da presente ACP 

promoveria sua “expropriação indireta”, sem contraditório e ampla defesa.

06.  Em  algumas  passagens  da  manifestação,  os  peticionantes  inclusive  reconhecem  a 

imprescindibilidade dos estudos ora requeridos: “23. A FUNAI (ré), acusada de omissão pelo 

autor, é que detém a competência e a responsabilidade para a aferição dessas circunstâncias 

de eventual posse indígena”. 

07. Ora, não é exatamente isso que ACP está requerendo? Com a devida correção de que 

os  estudos  técnicos  sob  responsabilidade  da  FUNAI  – Relatório  Circunstanciado  de 

Identificação e Delimitação – não promovem a “heteroidentificação” de um povo indígena, 

mas apenas  declaram a existência (ou não) e os limites territoriais da ocupação tradicional 

(identificação e delimitação). 

08.  Como não se pleiteia a conclusão da demarcação stricto sensu no presente caso, a única demanda 

que pode  ser  oposta à pretensão ministerial é a não realização dos estudos técnicos-administrativos, o 

que não se afigura razoável aprioristicamente. 

09. Anteriormente à identificação e delimitação, impossível precisar quais agentes públicos ou privados 

terão sua esfera jurídica afetada pela futura demarcação (se for este  o caso), por alegar possuir algum 

direito  real  (detenção,  posse,  propriedade  etc.)  sobre  terras  que  estejam  inseridas  no  perímetro 

delimitado de ocupação tradicional indígena.  

10.  Os  peticionantes  afirmam  que  seu  interesse  jurídico  decorre  do  fato  de  serem 

“proprietários  circunvizinhos  da  área  pretendida  pela  comunidade”.  Ocorre  que,  como 

anteriormente  dito,  não  há  área  identificada  e  delimitada  até  o  momento.  O  perímetro 

autodemarcado – como esclarecido na ACP – serve para fins de demonstração das ameaças e 

pressões  socioambientais  e  fundiárias  a  que  os  indígenas  estão  sendo  submetidos.  É  o 

trabalho  técnico  da  FUNAI  que  identificará e  delimitará o  território  indígena,  uma  vez 

constatada ocupação tradicional. 
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11. Sem a delimitação não há como constatar quais relações jurídicas pendentes e não controvertidas – 

interesse jurídico – poderão vir a ser afetadas pela demarcação. Recorda-se que, para o STJ, o interesse 

meramente  econômico  não  se  confunde  com interesse  jurídico,  este  sim necessário  à  admissão  de 

intervenção de terceiros   (STJ,  Informativo 421:  3ª  Turma, REsp 1.128.789/RJ,  rel.  Ministra Nancy 

Andrighi, 02/02/2010; Informativo 521: Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.262.401-BA, rel. Ministro 

Humberto Martins, 25/04/2013).

12. Sendo assim, não há que se falar em interesse jurídico imediato dos peticionantes, pois a 

futura e eventual repercussão sobre suas esferas jurídicas  está condicionada ao fato de 

estarem inseridos no perímetro a ser delimitado pela FUNAI (se for este o caso).

13.  Os peticionantes aduzem que o MPF teria ciência das ocupações não indígenas e, ainda 

assim, teria se omitido em “promover a citação destas pessoas, mesmo sabendo que os efeitos 

da sentença desejada, se efetivada, afeta patrimônios particulares”. Ocorre que, embora este 

MPF  saiba  da  presença de  não  indígenas  naquela  região,  neste  momento  não  há  como 

precisar  quais  particulares  poderiam  ter  supostos  interesses  reais  afetados,  pois  não  há 

delimitação. Sem esta etapa imprescindível, haveria grande aleatoriedade em incluir/excluir 

indevidamente interessados do polo passivo da lide, ocasionando, por óbvio, um irremediável 

transtorno processual.

14. Imaginemos,  por  exemplo,  que  seja  providenciada  a  citação  de  alguém  (indicada 

aleatoriamente) e no momento oportuno da marcha do trâmite do processo administrativo de 

delimitação junto à autarquia indigenista se perceba que nenhuma relação jurídica detém com 

a causa. É inequívoco reconhecer o tumulto inócuo do processo judicial e o inconveniente 

pessoal gerado ao citado.

15.  Julgada  procedente  a  ACP  e  finalizado/publicado  o  Relatório  Circunstanciado  de 

Identificação  de  Delimitação  (caso  a  equipe  técnica  da  FUNAI  constate  ocupação 

tradicional),  terá ocorrido violação  ao contraditório daqueles que estiverem no interior do 

perímetro delimitado? Em hipótese alguma. 

16. No bojo do processo administrativo de demarcação, será garantido o direito ao contraditório após 

a publicação do RCID em Diário Oficial (Decreto nº. 1.775/96, artigo 2º, §8º)  quando os estados, 

municípios ou possíveis  particulares interessados  irão dispor de 90 dias para apresentar objeções ao 

procedimento, podendo conter todas as provas e alegações de fato e de direito, como títulos dominiais,  
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perícias,  laudos,  depoimentos  de  testemunhas,  fotografias,  mapas,  demonstração  de  vícios  no 

procedimento, requerimento de indenização, dentre outros.

17.  Veja-se  o caso da  Terra  Indígena  Maró,  também situada  neste  Município.  Supostas  associações 

comunitárias  ajuizaram Ação  Anulatória  em 2010 (nº.  2091-80.2010.4.01.3902),  a  qual  permaneceu 

tramitando durante anos.  Ocorre que o Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da 

Terra Indígena Maró, publicado em 10 de outubro de 2011, demonstrou que o território indígena não 

estava sobreposto às áreas das comunidades, de modo que elas não detinham interesse de agir  para 

mover a ação anulatória. 

18. Com a publicação do RCID (se for este o caso), os particulares que aleguem possuir direitos reais  

sobre  a  área  eventualmente  delimitada também passarão  a  ter  interesse  de  agir  para  ajuizar  ações 

individuais  (ordinárias  ou  mandado  de  segurança,  caso  não  seja  necessária  instrução  probatória) 

veiculando suas pretensões. 

19. Neste ponto, importante esclarecer que,  mesmo após ulterior delimitação (se for este o caso), as 

pretensões  dos  eventuais  interessados  deverão  ser  veiculadas  mediante  ações  autônomas,  não 

através do ingresso na presente ACP. 

20. Primeiro, porque a presente relação jurídica processual, no plano subjetivo, se dá exclusivamente 

entre MPF, FUNAI e UNIÃO. O MPF, no exercício de sua atribuição institucional de defesa dos direitos 

indígenas e da adequada prestação dos serviços e políticas públicas, busca afastar omissão e mora dos 

réus no cumprimento de seus deveres institucionais. Portanto,  a presente ação discute, em essência, 

uma evidente  omissão  administrativa  (realização dos  estudos  técnicos-administrativos),  e  não os 

aspectos territoriais concretos que poderão ser explicitados nos estudos acima referidos. 

21.  As  relações  jurídico-processuais  que  discutirão  os  aspectos  imobiliários  e  territoriais  concretos 

(objeto diverso da presente ACP), de interesses de terceiros, terão como parte o terceiro interessado 

(polo ativo) e a FUNAI e o povo indígena Munduruku – que detém legitimidade coletiva ordinária de 

teor  constitucional,  nos  termos  do  artigo  232  da  Constituição  (no  polo  passivo),  com  este  MPF 

exercendo o papel de custos legis. 

22.  Segundo, em razão do princípio da cooperação e da distribuição equitativa dos ônus processuais.  

Ainda que o território estivesse delimitado, exigir que este MPF cite todo e qualquer interessado seria 

impor um ônus impossível de ser cumprido, pois neste caso não se tem um parâmetro jurídico seguro 
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para  aferir  tal  interesse  jurídico-processual.  Por  exemplo,  para fins  de  interesse  jurídico-processual, 

serão  considerados  os  posseiros  e  detentores  irregulares  nos  termos  da  legislação  vigente?  Serão 

considerados todos aqueles que possuam Cadastro Ambiental Rural na área delimitada (tendo em vista 

seu  caráter  autodeclaratório)?  Serão  considerados  contratos  privados  de  compra  e  venda,  que  não 

observaram as  formalidades  legais?  Ou  serão  considerados  apenas  aqueles  que  possuem  títulos  de 

propriedade legalmente concedidos  (que, segundo o artigo 231,§6º da Constituição Federal, também 

seriam nulos)?

23. Diversamente, é um ônus muito mais simples que os terceiros que se sintam prejudicados ingressem 

com ações autônomas para exercer suas pretensões, tendo inclusive melhores oportunidades processuais 

para  demonstrarem a  validade  e  legitimidade  de  seus  direitos  reais.  Prova  disso  é  que,  conforme 

explicado  no  item  16,  no  bojo  do  processo  administrativo  o  contraditório  não  é  viabilizado  pela 

notificação pessoal de todos os interessados, mas com a publicação do RCID em diário oficial e abertura 

de prazo para que aqueles que se julguem interessados apresentem contestação. 

24.  Por fim, admitir o ingresso nesta ACP de todos que aleguem possuir algum direito real 

sobre a área tornaria o processo judicial absolutamente contraprodudente.  

25. Ante o exposto, o Ministério Público Federal se manifesta pelo INDEFERIMENTO do 

de pedido de ingresso como LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS formulado por 

ADRIANO  GABRIEL  MARASCHIN,  JOSÉ  MARASCHIN,  IGNÁCIO  MARASCHIN, 

FÁBIO  LUIS  MARASCHIN,  METRI  NICOLAU  FILHO,  GERMANO  RENE DURKS, 

FRANCISCO ALVES AGUIAR e IVO LUIZ RUARO.

Santarém/PA, 03 de outubro de 2018.

LUÍS DE CAMÕES LIMA BOAVENTURA
Procurador da República

LUISA ASTARITA SANGOI
Procuradora da República
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