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DECISÃO 
 
  
 
1 RELATÓRIO
  

Trata-se de ação civil pública, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério
Público Federal em face da ASSOCIAÇÃO INDÍGENA DO ESTADO DO PARÁ, MIGUEL
DOS SANTOS CORRÊA, RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA, JOSAEL DA PENHA
LUNA, com pedido de tutela inibitória, desconstitutiva e condenatória, por produzirem
certidões falsas em prejuízo do Processo Seletivo Especial Indígena da Universidade
Federal do Oeste do Pará – UFOPA.
 

A inicial narra que os demandados, através da associação indígena também
demandada, emitiram Declarações de Pertencimento à candidatos ao processo seletivo
incluindo informações falsas, tais como: a indicação do declarante de sua condição de
liderança indígena de determinada comunidade, declaração de candidatos que pertencem
a comunidades indígenas diversas ou que não são se autodeclaram indígena, ou, ainda,
de etnias diversas das que se autodeclaram.
 

O Ministério Público Federal instruiu a inicial com documentos robustos que
indicam a ausência de reconhecimento comunitário dos demandados como lideranças
indígenas, a possível falta de representatividade da própria associação, que teria sido
criada para fins ilícitos, e, ainda, relatos dos candidatos em favor dos quais foram
emitidas as declarações contradizendo a legitimidade desses mesmos candidatos de
participarem do processo seletivo específico.
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Devidamente citados, os réus apresentaram contestação [Num. 445956861]
alegando basicamente que não há monopólio de representação indígena a nenhuma
associação, falta de provas de que foram os réus que assinaram as declarações. Na
oportunidade, indicaram rol de testemunhas.
 

Em réplica, o MPF reitera o pedido de tutela de evidência [Num. 538734941].
 

No id. Num. 713194465 os réus justificaram a necessidade da oitiva das
testemunhas.
 

Vieram os autos conclusos.
  
2 FUNDAMENTAÇÃO
  
2.1 DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
  

O deferimento da tutela de urgência, ex vi do art. 300, CPC, pressupõe a
comprovação do preenchimento concomitante dos requisitos consistentes na
probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso
se tenha que aguardar a decisão final.
 

In casu, os documentos juntados pelo autor permitem inferir a
verossimilhança de suas alegações, bem como a existência de perigo de dano em se
aguardar o trâmite regular do presente feito. Está comprovado que nas declarações de
pertencimento constam informações falsas, confirmadas pelas provas orais produzidas
pelo Ministério Público Federal, comprovadas através de vídeo.
 

Não se olvide que durante a tramitação é possível que novos processos
seletivos sejam inaugurados, abrindo-se a possibilidade de que os demandados emitam
outras declarações com os mesmos vícios e nulidades apontados na inicial. Viu-se que a
reiteração dessa prática se deu em diversos anos seguidos.
 

Desborda da razoabilidade permitir, mesmo após os robustos indícios
apresentados na inicial, que a associação demandada continue a emitir declarações cujo
objetivo seja a burla dos requisitos necessários ao ingresso diferenciado nas universidade
públicas, direito garantido aos indígenas.
 

Tal conclusão, portanto, a partir dos documentos juntados aos autos, satisfaz
o preenchimento do requisito da probabilidade do direito e do perigo da demora,
admitindo a concessão parcial da medida liminar vindicada no que diz respeito a
imposição de obrigação de não fazer aos requeridos para que se abstenham de emitir
novas declarações de pertencimento que tenham como objeto a participação de
candidatos em provas, processos seletivos, concursos ou certame em programas de
ações afirmativas destinadas a povos indígenas.
 

Quanto aos demais pedidos, entendo ausente a verossimilhança necessária
para, desde logo, suspender ou restringir as atividades da Associação e, da mesma
forma, declarar a nulidade das declarações já emitidas, restando imperioso aguardar a
conclusão da instrução processual. Ademais, sendo a regra a preservação das
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associações, como direito fundamental, a cautela impõem que eventual suspensão ou
dissolução compulsória se dê após o devido processo legal.
  
2.2 DA INSTRUÇÃO
  

In casu, obedecendo ao trâmite previsto no CPC, passa-se a decisão de
saneamento do processo, na forma do art. 357.
 

Em sua contestação, os réus alegam em defesa sinteticamente: i)
inexistência de prova de que os réus teriam emitido as declarações; ii) perseguição
política. Ao mesmo tempo, indicam rol de testemunhas a serem ouvidas em instrução
processual, justificando a necessidade delas em esclarecer o processo de ingresso
indígena nos cursos da UFOPA, esclarecimento da atuação das associações indígenas
no Pará e comprovar a perseguição sofrida pela associação demandada.
 

A demanda veicula os seguintes pedidos finais: i) declaração de nulidade de
todas as declarações de pertencimento referentes à inscrição de candidatos no Processo
Seletivo Especial Indígena da UFOPA, nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 que tenham
sido assinadas pelos requeridos; ii) dissolução da Associação Indígena do Estado do
Pará; iii) obrigação de pagar quantia certa a título de indenização por danos morais
coletivos.
 

Cotejando a inicial e a contestação apresentada, infere-se desde já a defesa
não impugnou especificamente todos os fatos imputados na inicial. Veja que a conduta
imputada aos réus consiste em emitir declarações de pertencimento falsas e constituir
associação para fins ilícitos. Sobre o primeiro fato a defesa nada discorreu, muito embora
haja na inicial indicação pormenorizada das declarações com indícios de fraude, e sobre
o segundo fato pretende a oitiva das testemunhas a fim de esclarecer a dinâmica das
associações indígenas existentes nos Pará.
 

Toda a avença gira em torno, portanto, da suposta constituição da associação
para fins ilícitos, pois somente em relação a esses fatos a defesa opôs argumentos e
pretende produzir provas. É o que fixo como questão controvertida.
 

A comprovação da licitude dos fins pretendidos pela Associação admite a
prova testemunhal como meio adequado. Esse meio de prova, previsto no art. 422 a 463,
CPC, é instrumento probatório hábil a esclarecer os pontos controversos. Eis que é
imperioso verificar se a constituição da Associação teve unicamente objetivo ilícito, ou se
a ilicitude ora narrada advém de uma parte das atividades desenvolvidas pela entidade, e
não necessariamente de seu único objetivo.
 

Sendo a prova testemunhal o meio de prova eleito pela defesa para fazer
prova de suas alegações, entendo pertinente seu deferimento.
  
3 DISPOSITIVO
  

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para determinar aos
demandados Associação Indígena do Estado do Pará, Miguel dos Santos Correa,
Raimundo Ferreira de Sousa e Josael da Penha Luna obrigação de não fazer
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consubstanciado em se abster de emitir Declaração de Pertencimento que tenham por
objeto a participação de candidatos em provas, processos seletivos, concursos ou
certames de qualquer natureza em programas de ações afirmativas destinadas a povos
indígenas, sob pena de multa no valor de 5.000,00 (cinco mil reais) por declaração, ou
qualquer documento congênere, emitida em desacordo com esta decisão, estando
sujeito, ainda, a punição com multa por ato atentatório a dignidade da justiça (art. 77, IV,
CPC) em caso de descumprimento.
 

DEFIRO a produção de provas requerida pela defesa, por não configurarem
provas inúteis ou meramente protelatórias.
 

À Secretaria para designação de audiência de instrução para oitiva das
testemunhas indicadas no id. 713194465.
 

Intimem-se. Cumpra-se.
 

Santarém/PA.
 

CLÉCIO ALVES DE ARAÚJO
 

Juiz Federal
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