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AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA)

RÉU: UNIÃO FEDERAL, FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

 

DECISÃO

  Trata-se de ação civil pública, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo Ministério
Público Federal em face da União e da FUNAI, objetivando que estes tomem medidas
administrativas necessárias à identificação e à delimitação do território do povo indígena
Munduruku, no município de Santarém/PA, mediante a realização de estudos técnicos de
“natureza etno-histórica, sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e fundiária”.

                       Requer a imposição aos réus de obrigação de fazer consistente na elaboração e
apreciação de Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação (RCID) referente ao
povo indígena Munduruku do Planalto Santareno, nos termos do artigo 231 da Constituição
Federal, e artigo 2º e parágrafos do Decreto nº.1.775/1996.

                         Em petição registrada sob id. n. 12181495, ILDO VALENTIN BORSATTI,
   RODRIGO BORSATTI, ADRIANO GABRIEL MARASCHIN, JOSÉ MARASCHIN,

   METRI NICOLAU FILHO, IGNÁCIO MARASCHIN, FÁBIO LUIS MARASCHIN,
    GERMANO RENE DURKS, FRANCISCO ALVES DE AGUIAR e IVO LUIZ RUARO

 requerem o ingresso no feito, na qualidade de litisconsortes passivos necessários, alegando
   que os efeitos da presente ação os afetariam diretamente, sob o fundamento de que as áreas

 em tela alcançariam duas propriedades e posses agrárias.

            É a questão incidente. Decido.

                          O terceiro que deseja intervir em processo na condição de litisconsorte da parte
  principal deve demonstrar que a sentença há de influir na relação jurídica entre ele e o
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 adversário do assistido, aferível pela repercussão da eficácia dos fatos que compõem a causa
de pedir na esfera jurídica do pretenso interessado. Portanto, não basta o mero interesse
econômico.

            De fato, o interesse jurídico do terceiro para seu ingresso na lide, deve se dar pela
possibilidade de a sentença atingir diretamente essa relação. Desse modo, deve restar
demonstrado faticamente que o ato judicante trará repercussão na esfera jurídica do pretenso
interessado.

            Na presente ação não se objetiva a demarcação da terra indígena e sim as medidas
administrativas que a antecedem, bem como elaboração de Relatório Circunstanciado de

 Delimitação, que é um documento técnico-administrativo que atesta ou não aIdentificação e
ocupação tradicional de um território e define seus limites. Portanto, sem essa delimitação,
não há como definir quem terá sua esfera jurídica afetada por eventual demarcação, que
poderá ou não ocorrer.

            Assim, não obstantes as alegações dos pretensos terceiros interessados, de possuírem
algum direito (detenção, posse, propriedade etc.) sobre as terras em tela, tais alegações não
passam de suposições, uma vez que não há como prever quais relações jurídicas poderão ser
afetadas pela demarcação. A propósito do tema, colaciono o seguinte julgado:

..EMEN: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE INGRESSO NA LIDE COMO
TERCEIRO PREJUDICADO. FIGURA PROCESSUAL DA ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL.
ART. 119, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROPRIAMENTE
JURÍDICO. INTERESSE ECONÔMICO. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que a
lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial apenas
quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. E tal situação se verifica, em
concreto, quando existente uma relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida
pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo. 2.
Nesse particular, a redação do art. 119 do CPC/2015 não alterou, em essência, o regime jurídico
processual anterior, até porque continua a exigir que a admissão da assistência simples ou
litisconsorcial somente pode ocorrer quanto houver "terceiro juridicamente interessado". 3. No caso,
não se tem qualquer relação jurídica travada pelos requerentes, ora embargantes, a qual será, de fato,
impactada diretamente pelo deslinde desta causa, tratando-se de interesse econômico. Aliás, admitir a
existência de relação jurídica no caso entre entidades sindicais - que são aptas para defesa de interesses
corporativos de categorias profissionais, legítimos, por óbvio - e uma autarquia federal (o Conselho
Regional de Medicina Veterinária) seria considerar que estes Conselhos, ao invés de se prestarem para
sua atividade fiscalizatória, existem para resolver questões afetas a interesses econômicos de tais
categorias profissionais. 4. Pedido de ingresso na lide como terceiro interessado indeferido. 5.
Embargos de declaração prejudicados. ..EMEN:Vistos, relatados e discutidos os autos em que são
partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
por unanimidade, indeferiu o pedido de ingresso na lide como terceiro interessado, restando
prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros
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Benedito Gonçalves, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Francisco Falcão, Herman
Benjamin e Napoleão Nunes Maia Filho votaram com o Sr. Ministro Relator. Impedida a Sra. Ministra
Regina Helena Costa.

(EERESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL - 1338942 2012.01.70967-4, OG FERNANDES, STJ - PRIMEIRA
SEÇÃO, DJE DATA:28/08/2018 ..DTPB:.

 

            Destarte, no caso em tela, os terceiros interessados não demonstraram que a sentença
trará reflexo na relação jurídica entre as partes de maneira clara e objetiva, uma vez que o
objeto da ação não diz respeito, nesse momento a alguma área previamente definida.
Outrossim, há outro elemento fundamental a ser tido em conta na apreciação do interesse
jurídico dos terceiros no ingresso do feito: as gelbas federais da região já se encontram
bloqueadas administrativamente para quaisquer processos de regularização. Não se trata, pois,
de consequência a advir da presente demanda, de vez que já caracterizada antes mesmo de sua
propositura. Na verdade, a realização dos estudos que o MPF pretende que a FUNAI,
finalmente, execute poderá, até mesmo desbloquear parte das glebas e, assim, quiçá,
beneficiar alguns dos ocupantes locais. 

Ademais, conforme demonstrou o MPF na inicial, no processo administrativo de demarcação, o direito ao

contraditório é garantido, após a publicação do RCID em Diário Oficial (Decreto nº. 1.775/96,artigo 2º, §8º).

Portanto, indefiro, por ora, o ingresso de terceiros requerido na petição de id. n. 12181495.

Intimem-se.

SANTARÉM, 26 de setembro de 2018.

Domingos Daniel Moutinho

Juiz Federal
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