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O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos autos do processo

acima  mencionado,  vem,  respeitosamente,  à  presença  de  Vossa  Excelência,

apresentar contrarrazões ao Recurso Extraordinário. 

Brasília/DF, 2 de abril de 2018.

FELÍCIO PONTES JR.
Procurador Regional da República
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Ap nº 0000624-56.2015.4.01.3202/AM

Recorrente: UNIÃO

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Relator: JUIZ CONVOCADO ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA – 5ª 
Turma

Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Egrégio

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Colenda Turma,

Nobre Ministro(a) Relator(a),

I. Do breve relatório

Trata-se de recurso extraordinário interposto  em face de

acórdão assim ementado, in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLI-
CA. DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. ÁREA DENOMI-
NADA “BOCA DO MUCURA”. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE À
RESOLUÇÃO  DA  CONTROVÉRSIA.  OMISSÃO  ESTATAL
CONFIGURADA. INÉRCIA SUPERIOR A DEZ ANOS PARA A
DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECO-
NHECIMENTO DA NATUREZA FUNDAMENTAL DO DIREITO
À POSSE DA TERRA PELOS POVOS INDÍGENAS. OFENSA
AO  PRINCÍPIO  DA SEPARAÇÃO  DOS  PODERES.  INEXIS-
TÊNCIA.  INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DA RESERVA
DO POSSÍVEL. PRECEDENTES.

1. Trata-se de apelações interpostas pela União e pela FUNAI,
em desfavor da sentença pela qual o MM Juízo Federal da 1ª
Vara Subseção Judiciária de Tefé/AM julgou parcialmente pro-
cedentes os pedidos veiculados na inicial, para condená-los “a
ultimar o processo administrativo para a demarcação da Terra
Indígena Boca do Mucura,  localizada no Município de Fonte
Boa/AM e ocupada por indígenas da etnia Kokama, consoante
as etapas e prazos fixados no Decreto nº 1.775/96 e para que
conclua no prazo máximo de 36 meses, sob pena de multa diá-
ria de R$10.000,00 por mês, a ser revertido em favor da própria
comunidade organizada.”

2. Segundo a documentação presente nos autos, o pleito de re-
conhecimento e demarcação da referida área indígena remonta
pelo menos ao ano de 2005, sendo certo, por outro lado, que
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depois de decorridos mais de dez anos do referido requerimen-
to, a Coordenação-Geral de Identificação e Delimitação da FU-
NAI emitiu a Nota Técnica nº 20, de 29 de fevereiro de 2016,
informando que  “até o presente momento não existe procedi-
mento  de demarcação em curso no âmbito desta Fundação
para realizar estudos na área reivindicada pelo povo Kokama
na área denominada Boca do Mucura e se encontra atualmen-
te em qualificação.”

3. Ainda que o decisum sob censura tenha enfrentado a contro-
vérsia enfeixada nos autos sem se debruçar com maior minu-
dência sobre a afirmação de que a escassez de recursos im-
possibilitaria a FUNAI de dar cumprimento às suas obrigações
institucionais com a presteza desejável, a questão foi abordada
na sentença de forma suficiente à resolução da controvérsia.
Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

4. É uníssona a compreensão de que a posse da terra constitui
um direito fundamental dos povos indígenas, forte em que a re-
lação destes com seu habitat transcende a concepção de uma
relação eminentemente civil  e  patrimonialista,  constituindo-se
em  parte  integrante  de  seus  chamados  direitos  imemoriais,
dentre os quais também se incluem as suas crenças, línguas,
costumes  e  tradições,  como expressamente  definido  no  art.
231 da Constituição Federal.

5. É nesse cenário que o direito à posse da terra se consolida
como um direito fundamental e originário,  justamente porque
era originária e imemorial a sua ocupação e porque ele instru-
mentaliza a proteção à própria identidade das comunidades in-
dígenas. A garantia à posse da terra, portanto, não é apenas
uma medida vertical de proteção do Estado dispensada a quem
não se pode autodeterminar, mas, antes, o reconhecimento de
um direito àqueles que ao longo do processo secular de coloni-
zação foram paulatinamente despojados de seus tradicionais
locais  de habitação,  vendo,  também com isso,  ser perigosa-
mente comprometida a sua própria identidade cultural.

6. A Constituição Federal garante ao Poder Judiciário a atuação
pronta e independente nos conflitos de interesse que substan-
ciem a ocorrência de lesão ou de ameaça de lesão a direito,
conforme  estabelecido  no  inciso  XXXV  do  art.  5º  do  Texto
Constitucional, dispositivo que estabeleceu o princípio da ina-
fastabilidade da jurisdição, como um dos muitos mecanismos
para a efetivação do Estado de Direito Democrático.

7. A atuação jurisdicional vindicada pelo Ministério Público Fe-
deral não objetiva a indevida substituição do Poder Executivo
pelo Poder Judiciário na formulação de políticas públicas e na
condução dos processos de demarcação das terras indígenas,
porque a concepção da política pública em questão já foi previ-
amente definida em suas linhas gerais pela própria Constitui-
ção Federal, vindo a ser validamente regulamentada pelo Po-
der Executivo mediante a edição do Decreto nº 1.775/1996, di-
tame normativo que em momento algum está sendo afastado
ou  manietado.  Assim,  a  atuação  jurisdicional  provocada  tem
como causa a alegada mora do Estado-administração na ado-
ção das medidas necessárias à concretização de uma política
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pública que já foi pregressamente concebida e normativamente
operacionalizada. Inexistente, portanto, a alegada violação ao
princípio da separação dos poderes.

8.  Os tribunais  pátrios  edificaram a  compreensão  acerca da
inaplicabilidade da cláusula da reserva do possível como justifi-
cativa para o não atendimento de direitos fundamentais, à con-
clusão de que, em relação a eles, o Estado não tem espaço
para recusas ou esquivas, devendo se esforçar e se esmerar
para que as decisões políticas fundamentais insertas na Norma
Matriz sejam concretizadas a partir da determinação do consti-
tuinte originário para que assim viesse a ser feito.

9. Repetindo a regra presente no art. 128 do CPC de 1973, o
legislador ordinário manteve no art. 141 do atual CPC a impos-
sibilidade de o julgador decidir  o mérito da lide desbordando
dos limites propostos pelas partes, confirmando, assim, o des-
cabimento do julgamento ultra e extra petita. Assim, inexistindo
no feito pedido para que a União seja compelida a transferir nu-
merário para a sua longa manus, essa lacuna não pode ser col-
matada por ato de ofício do magistrado, sob pena de julgamen-
to extra petita.

10. A fixação antecipada da multa pelo Juízo da origem não
guarda harmonia com a orientação desta Corte, no sentido de
ser descabida a imposição prévia desse gravame contra a Fa-
zenda Pública,  porquanto inexistente notícia ou indicativo de
que o comando judicial viria a ser desrespeitado.

11. Apelações e remessa oficial parcialmente providas.

A C Ó R D Ã O

Decide a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Primei-
ra Região, por unanimidade, dar parcial provimento às apela-
ções e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator. 

Brasília, 8 de novembro de 2017.

Juiz Federal ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

Relator Convocado

Quanto cabimento, o recorrente sustenta a contrariedade

a  lei  federal,  hipótese  constitucional  do  art.  102,  III,  “a”,  da  Constituição

Federal.

No mérito,  alega a impossibilidade de fixação de prazo

pelo Poder Judiciário para demarcação de Terra Indígena, em face de violação

ao princípio da separação dos poderes (art. 2º caput da CF/88).

Vieram os autos para contrarrazões.
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II. Da inadmissibilidade

II.1 – DA INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Impende salientar que o recorrente não teve o cuidado de

desenvolver sua tese, tornando a irresignação incompreensível.

Isto porque em nenhum momento o recorrente especificou

de qual forma o aresto teria ocasionado violações à Constituição Federal; de

modo  que  se  torna  impossível  compreender  os  limites  da  irresignação  ou

mesmo se esta é passível de conhecimento nesta instância.

Evidente a deficiência de fundamentação do recurso que

acarreta a aplicação da Súmula n° 284 do Supremo Tribunal Federal, a qual

dispõe que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na

sua fundamentação não permitir  a  exata  compreensão da controvérsia”,  de

forma que o presente recurso extraordinário não deve ser admitido. 

II.2 DA INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL

É cristalina  a  inexistência  de  repercussão  geral  apta  a

justificar  a  admissibilidade do Recurso Extraordinário  na  questão suscitada,

porque ausente a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou

jurídico da questão levantada, que não ultrapassa os interesses subjetivos da

causa. Trata-se de questão eminentemente subjetiva, completamente alheia ao

mérito da lide.

Ademais, as alegações sucintas e genéricas formuladas

pelo  recorrente  e  a  ausência  de  menção  ao  dispositivo  constitucional

supostamente violado não permitem aquilatar a existência, no caso concreto,

de questão que “ultrapassa os interesses subjetivos da causa” como exigido

pela lei de regência, razão pela qual o recurso não deve ser admitido, eis que o

recorrente não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a relevância
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de  seus  argumentos,  sob  o  ponto  de  vista  econômico,  político,  social  ou

jurídico, devendo o presente recurso não ser admitido.

II.3 DA TENTATIVA DE REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Verifica-se que a pretensão do recorrente não encontra

guarida  com  a  interposição  do  Recurso  Extraordinário,  vez  que  pretende

reanalisar prova.

Como é cediço, o reexame de prova não se admite na

instância extraordinária, conforme entendimento sumulado (STF – Súmula 279:

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 

Desta  forma,  também  por  se  tratar  de  tentativa  de

reexame de prova, o presente recurso não deve ser admitido.

III. Do mérito

a) Da inércia da FUNAI em concluir o processo de demarcação da 

T.I. Boca do Mucura, no estado do Amazonas.

É patente a inércia da FUNAI em concluir o processo de

demarcação da T.I. Boca do Mucura, no estado do Amazonas.

Com efeito, o início do processo de demarcação da r. T.I

tem como marco o dia 24.08.2005, data em que o Chefe de Serviço Fundiário

da  Funai,  em  Manaus/AM,  comunica  à  Diretoria  de  Assuntos  Fundiários  a

demanda pela demarcação da terra. (fl. 16 do procedimento acostado à inicial)
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Tal  contorno  fático  caracteriza  a  omissão  indevida  da

fundação/apelante, em clara violação aos princípios da legalidade, da eficiência

e  da  razoável  duração  do  processo  (artigos  37,  caput,  5º,  LXXVIII,  da

Constituição Federal).

Patente, portanto, a ilegalidade da conduta omissiva da

autoridade  administrativa  competente  para  dar  andamento  ao  referido

procedimento.

Nessa senda, as teses expendidas pelos recorrentes não

prosperam, em face do excessivo lapso temporal, o que, ao fim e ao cabo,

frustra direito fundamental que se pretende garantir mediante a instauração do

processo de demarcação da T.I.

Impende  destacar  que  o  Colendo  Superior  Tribunal  de

Justiça já se posicionou sobre a possibilidade de fixação, pelo Poder Judiciário,

de prazo razoável para que o Poder Executivo proceda à demarcação de terras

indígenas, cujos fundamentos, por analogia, podem ser aplicados no caso de

demarcação de terras quilombolas, in verbis: 

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  RECURSOS
ESPECIAIS.  DEMARCAÇÃO  DE  TERRAS  INDÍGENAS.  AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC.  NÃO-
OCORRÊNCIA.  FIXAÇÃO  DE  PRAZO  RAZOÁVEL  PARA  O
ENCERRAMENTO  DO  PROCEDIMENTO  DEMARCATÓRIO.
POSSIBILIDADE.

1.  Não  viola  o  art.  535  do  CPC,  tampouco  nega  a  prestação
jurisdicional,  o  acórdão  que,  mesmo  sem  ter  examinado
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido,
adotou,  entretanto,  fundamentação  suficiente  para  decidir  de
modo integral a controvérsia.

2.  O aresto atacado abordou todas as  questões  necessárias  à
integral solução da lide, concluindo, no entanto, que é possível a
fixação, pelo Poder Judiciário, de prazo razoável para que o Poder
Executivo proceda à demarcação de todas as terras indígenas dos
índios Guarani.

3. A demarcação de terras indígenas é precedida de processo
administrativo,  por  intermédio  do  qual  são  realizados
diversos  estudos  de  natureza  etno-histórica,  antropológica,
sociológica, jurídica, cartográfica e ambiental, necessários à
comprovação de que a área a ser demarcada constitui terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios. O procedimento de
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demarcação  de  terras  indígenas  é  constituído  de  diversas
fases, definidas, atualmente, no art. 2º do Decreto 1.775/96.

4.  Trata-se  de  procedimento  de  alta  complexidade,  que
demanda  considerável  quantidade  de  tempo  e  recursos
diversos  para  atingir  os  seus  objetivos.  Entretanto,  as
autoridades  envolvidas  no  processo  de  demarcação,
conquanto não estejam estritamente vinculadas aos prazos
definidos  na  referida  norma,  não  podem  permitir  que  o
excesso de tempo para o seu desfecho acabe por restringir o
direito que se busca assegurar.

5.  Ademais,  o  inciso  LXXVIII  do  art.  5º  da  Constituição
Federal, incluído pela EC 45/2004, garante a todos, no âmbito
judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

6.  Hipótese  em  que  a  demora  excessiva  na  conclusão  do
procedimento de demarcação da Terra Indígena Guarani está
bem evidenciada, tendo em vista que já se passaram mais de
dez anos do início do processo de demarcação, não havendo,
no entanto,  segundo a  documentação  existente  nos autos,
nenhuma perspectiva para o seu encerramento.

7. Em tais circunstâncias, tem-se admitido a intervenção do
Poder  Judiciário,  ainda  que  se  trate  de  ato  administrativo
discricionário  relacionado  à  implementação  de  políticas
públicas.

8. "A discricionariedade administrativa é um dever posto ao
administrador  para  que,  na  multiplicidade  das  situações
fáticas,  seja  encontrada,  dentre  as  diversas  soluções
possíveis, a que melhor atenda à finalidade legal. O grau de
liberdade inicialmente conferido em abstrato pela norma pode
afunilar-se  diante  do  caso  concreto,  ou  até  mesmo
desaparecer,  de  modo  que  o  ato  administrativo,  que
inicialmente  demandaria  um  juízo  discricionário,  pode  se
reverter  em  ato  cuja  atuação  do  administrador  esteja
vinculada. Neste caso, a interferência do Poder Judiciário não
resultará em ofensa ao princípio da separação dos Poderes,
mas  restauração  da  ordem  jurídica."  (REsp  879.188/RS,  2ª
Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 2.6.2009) 

9.  Registra-se,  ainda,  que  é  por  demais  razoável  o  prazo
concedido pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição para o
cumprimento da obrigação de fazer  consistente em identificar e
demarcar todas as terras indígenas dos índios Guarani situadas
nos municípios pertencentes à jurisdição da Subseção Judiciária
de  Joinville/SC,  nos  termos  do  Decreto  1.775/96,  ou,  na
eventualidade de se concluir pela inexistência de tradicionalidade
das  terras  atualmente  ocupadas  pelas  comunidades  de  índios
Guarani na referida região, em criar reservas indígenas, na forma
dos arts. 26 e 27 da Lei 6.001/73, sobretudo se se considerar que
tal prazo (vinte e quatro meses) somente começará a ser contado
a partir do trânsito em julgado da sentença proferida no presente
feito.

10. A questão envolvendo eventual violação de preceitos contidos
na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), a despeito da
oposição  de  embargos  declaratórios,  não  foi  examinada  pela
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Corte de origem, carecendo a matéria, portanto, do indispensável
prequestionamento.

11. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessas partes,
desprovidos. (REsp 1114012/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA,
PRIMEIRA TURMA,  julgado em 10/11/2009,  DJe 01/12/2009) -
d.n.

Mais  recentemente,  em  acórdão  unânime,  e  em  caso

similar, a C. 6ª Turma do TRF1 assim se pronunciou:

CONSTITUCIONAL,  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA RE-
CONHECIMENTO,  DELIMITAÇÃO,  DEMARCAÇÃO  E  TITULAÇÃO
DAS TERRAS OCUPADAS POR REMANESCENTES DA DAS CO-
MUNIDADES QUILOMBOLAS DE ALTO TROMBETAS – PA. ART. 68
DO ADCT. DECRETO Nº 4.887/2003. PROCESSO NO ÂMBITO DA
CÂMARA DE CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL (CCAF) HÁ MAIS DE OITO ANOS POR CONTA DE ALE-
GADA SOBREPOSIÇÃO DA TERRA REIVINDICADA SOBRE ÁREA
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. MORA ADMINISTRATI-
VA CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DU-
RAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FE-
DERAL,  E ART.  8º  DO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA.
DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZA-
TÓRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA CO-
MINATÓRIA DIÁRIA (ASTREINTES).  REDUÇÃO.  ALTERAÇÃO DO
TERMO INICIAL.

I – O art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias reco-
nheceu o direito dos remanescentes das comunidades dos quilombos
à  propriedade  das  terras  por  eles  ocupadas  e  o  Decreto  nº
4.887/2003 regulamentou o procedimento administrativo para identifi-
cação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação dessas
áreas,  conferindo  ao  Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma
Agrária a prerrogativa de titulação dos territórios quilombolas — o que
faz com supedâneo na Instrução Normativa nº 57/2009.

II –  Na espécie, a despeito de iniciado o procedimento de reco-
nhecimento da comunidade quilombola  de  Alto  Trombetas  em
2004 (PA nº 54100.002189/2004-20), o INCRA não publicou, até a
presente data, o RTID, tendo em vista os procedimentos concilia-
tórios levados a efeito no âmbito da Câmara de Conciliação e Ar-
bitragem da Administração Federal – CCAF envolvendo o INCRA,
a UNIÃO e o ICMBio, por conta da alegada sobreposição da terra
reivindicada  pelas  comunidades  quilombolas  com  unidade  de
conservação ambiental (PA 00400.007270/2007-13).

III – Não merece prosperar a alegação de falta de interesse de agir do
MPF porque à luz do art. 127 da Constituição Federal, “O Ministério
Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime demo-
crático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. Por essa
razão, encontra-se habilitado a pleitear em juízo a conclusão dos pro-
cedimentos administrativos necessários à titulação das terras quilom-
bolas em decorrência da mora administrativa, ainda que a discussão
da matéria esteja no âmbito da Câmara de Conciliação de Arbitragem
da Administração Federal,  porquanto inexiste vedação legal para a
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atuação do Ministério Público e a pretensão de conciliação adminis-
trativa envolvendo diversos órgãos federais não tem o condão de im-
pedir o Órgão Ministerial de zelar pelo efetivo respeito dos serviços de
relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, con-
soante regra do art. 129, I, da Carta Política de 1988.

IV – A pretensão do Ministério Público dirigida ao Poder Judiciá-
rio em matéria de ordem administrativa do Poder Executivo não
viola o princípio da separação dos poderes, se realizada nos limi-
tes da atuação constitucionalmente reservada ao Judiciário e ao
Ministério Público. Máxime porque “A jurisprudência do Supre-
mo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade
dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princí-
pio da separação de Poderes.” (ARE 905257 AgR, Relatora:  Min.
ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe 24-02-2016). Noutras palavras, “O
controle  jurisdicional  dos  atos  administrativos  discricionários
não viola o princípio constitucional da separação dos poderes.
Precedente: AI 777.502-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Tur-
ma, DJe 25/10/2010.” (ARE 736887 AgR, Relator:  Min. LUIZ FUX,
1ª Turma, DJe 22-05-2014).

V - Consoante o Supremo Tribunal Federal, “a cláusula da “reser-
va do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objeti-
vamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a fi-
nalidade  de  exonerar-se  do  cumprimento  de  suas  obrigações
constitucionais,  notadamente quando,  dessa conduta governa-
mental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, ani-
quilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido
de  essencial  fundamentalidade.”  (ADPF  45  MC,  Relator:  Min.
CELSO DE MELLO, DJ 04/05/2004).

VI – Não cabe ao Poder Público invocar a cláusula da reserva do
possível  com a  finalidade  de  exonerar-se  do  cumprimento  de
suas obrigações constitucionais,  salvo nas hipóteses de justo
motivo objetivamente comprovado, o que não é o caso dos autos
em que os Recorrentes apenas suscitam inviabilidade orçamen-
tária de acordo com seu juízo de conveniência e oportunidade,
sem demonstrar, mediante detalhamento orçamentário, a impos-
sibilidade de cumprir com sua obrigação constitucional de pro-
mover os atos necessários à conclusão ou definição do procedi-
mento administrativo instaurado para identificar, reconhecer, de-
limitar, demarcar e titular as terras ocupadas por remanescentes
das comunidades dos quilombos de que trata o art.  68 do Ato
das  Disposições  Constitucionais  Transitórias,  regulamentado
pelo Decreto nº 4.887/2003.

VII – A despeito do conflito de interesses advindo da titulação da pro-
priedade de comunidades remanescentes de quilombo alegadamente
sobreposta à  área de preservação ambiental,  o  lapso temporal  de
mais de oito anos de trânsito do processo no âmbito da Câmara de
Conciliação  de  Arbitragem da  Administração  Federal,  sem que  se
aponte solução definitiva no horizonte administrativo, configura mora
da Administração e autoriza o Poder Judiciário a estipular prazo razo-
ável para a conclusão do procedimento porque não é lícito à Adminis-
tração Pública  prorrogar  indefinidamente a  finalização  dos  atos de
sua responsabilidade, tendo em vista o direito dos administrados ter
seus requerimentos apreciados em tempo razoável, a teor do art. 5º,
LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do pro-
cesso e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”. A

10



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional da República da 1ª Região

propósito, o princípio da razoável duração do processo, proveniente
da Emenda Constitucional nº 45/2004, harmoniza-se com a cláusula
do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e da eficiência (art. 37, ca-
put, CF). Além disso, ostenta prerrogativa de cláusula pétrea, é autoa-
plicável e almeja impedir que decisão tardia converta-se em injustiça.
Ademais, está previsto no art. 8º do Pacto de São José da Costa Rica
e é tutelado pela Excelsa Corte ao assentar que “O direito ao julga-
mento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa funda-
mental  que  decorre  da  garantia  constitucional  do  "due  process  of
law".” (HC 83773, Relator:  Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 06-
11-2006 PP-00049).

VIII - Na hipótese de ação ou omissão do Poder Público que, do
ponto de vista jurídico, agride injustificadamente interesses e va-
lores abstratos da comunidade quilombola em razão da mora ad-
ministrativa para a titulação das terras de Alto Trombetas - PA,
reivindicadas nos termos do art. 68 do ADCT, fica configurado o
dano moral coletivo instado como mecanismo de repreensão à
violação do patrimônio deontológico, decorrente de ofensas que
ultrapassam os limites toleráveis pelos institutos que regem os
haveres coletivos. A propósito, “O dano moral coletivo prescinde
da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico,
pois  tal  comprovação,  embora  possível  na  esfera  individual,
torna-se inaplicável quando se cuida de interesses difusos e co-
letivos. Nesse sentido: REsp 1.410.698/MG, Rel.  Ministro HUM-
BERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  DJe  30/06/2015;  REsp
1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe  26/02/2010.”  (REsp  1509923/SP,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  06/10/2015,  DJe
22/10/2015).

IX - Ao quantificar a indenização por dano moral o julgador deve atuar
com razoabilidade, observando o caráter indenizatório e sancionatório
de modo a compensar o abalo suportado, sem caracterizar enriqueci-
mento ilícito. Ou seja, “... a indenização a esse título deve ser fixada
em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a
constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e
exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcio-
nalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orien-
tando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurispru-
dência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.”
(REsp 245727/SE, Rel. Ministro  SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEI-
RA, 4ª Turma, DJ 05/06/2000 p. 174).

X - O choque e a perturbação sofridos pelas comunidades remanes-
centes de quilombos em decorrência da injustificada mora administra-
tiva no trato dos procedimentos que visam titularização da proprieda-
de quilombola, abalam a moral coletiva e ensejam reparação pela via
de indenização pecuniária. Assim, no caso concreto, o montante de
R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixado na sentença recorrida, é sufi-
ciente para valorar a dor moral, tendo presente que “A indenização
por dano moral não é preço matemático, mas compensação parcial,
aproximativa, pela dor injustamente provocada” (REsp 617.131/MG,
Rel. Ministro  HERMAN BENJAMIN, 2ª Turma, DJe 25/11/2009).

XI – Tendo presente a discussão a respeito dos critérios legalmente
autorizados para a correção da dívida não tributária, em que o Supre-
mo Tribunal Federal tratou da questão no julgamento das ações dire-
tas de constitucionalidade nºs 4.357 e 4.425, porém, reconheceu re-
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percussão geral no RE 870947 que discute o regime de atualização
monetária e juros moratórios incidentes sobre condenações judiciais
da Fazenda Pública, o melhor juízo é pela manutenção do entendi-
mento estabelecido neste Tribunal, amparado em precedente repetiti-
vo da Corte Cidadã (REsp 1.270.439/PR), no sentido de que nas con-
denações em matéria não tributária em face da Fazenda Pública deve
incidir  a  taxa  SELIC  até  a  entrada  em  vigor  da  Lei  11.960/2009
(30/06/2009), quando então os juros devem corresponder aos índices
oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança e
a correção monetária ao IPCA, índice que melhor reflete a inflação do
período.

XII - Merecem provimento o recurso da União e a remessa oficial em
relação ao critério de correção da condenação pecuniária, a fim de
que os juros moratórios sejam contados pelos índices oficiais de re-
muneração básica aplicados à caderneta de poupança incidam desde
a citação, e a correção monetária pelo IPCA, desde a data da prola-
ção da sentença.

XIII - A incidência de multa cominatória diária constitui eficaz instru-
mento processual de coerção indireta para a efetivação da ordem ju-
dicial consistente em obrigação de fazer, sendo que não há obstáculo
para sua aplicação em face da Fazenda Pública, pois, “É adequada a
previsão de incidência de multa cominatória diária para eventual des-
cumprimento de decisão judicial, ainda que seja contra a Fazenda Pú-
blica. Nesse sentido, dentre outros: AgRg no REsp 1129903/GO, Rel.
Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 24/11/2010; AgRg
no Ag 1247323/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 01/07/2010; AgRg no REsp 1064704/SC, Rel. Ministro Francisco
Falcão,  Primeira  Turma,  DJe  17/11/2008).”  (AgRg  no  AREsp
290.270/MG,  Rel.  Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA
TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 29/05/2014).

XIV - No caso como o dos autos em que a injustificada mora ad-
ministrativa teve início em 2004 com a inauguração do processo
junto ao INCRA e, em 2007, encaminhado à Câmara de Concilia-
ção e Arbitragem da Administração Federal, sem que até a pre-
sente data exista concreta previsão de conclusão dos trabalhos
no âmbito conciliatório, merece prevalecer a incidência da multa
cominatória  estipulada na  sentença.  Todavia,  considerando os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e o fato de
que  “O artigo 461 do CPC permite que o magistrado altere, de
ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando este
se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada
em  julgado  a  sentença,  não  havendo  preclusão” (STJ:  REsp
1432965/RS,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,  3ª  Turma,  DJe
20/08/2014), reduzo o valor da astreinte arbitrado em primeira instân-
cia no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 1.000,00 (um
mil reais) por dia de atraso, desde quando e se quando configurada a
mora, que deverá iniciar-se dois anos após o dia do julgamento deste
processo nesta Corte Regional de Justiça, se não operada a conclu-
são dos procedimentos administrativos para a identificação, reconhe-
cimento, delimitação, demarcação e titulação da propriedade das ter-
ras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de
Alto Trombetas, objeto dos autos.

XV - Embora a pretensão inicial, em última análise, seja pela titulação
da terra quilombola,  o imbróglio foi  direcionado para a Câmara de
Conciliação e Arbitragem da Administração Federal em que conten-
dem o INCRA, a União e o ICMBio, portanto, todos responsáveis, di-
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reta ou indiretamente pela conclusão do processo administrativo em
discussão e, portanto, todos eles estão habilitados para integrarem a
lide.

XVI – Apelações do INCRA, UNIÃO e ICMBio e remessa oficial parci-
almente providas. Critério de correção monetária conforme item XII.
Redução das astreintes e termo inicial da mora nos termos do item
XIV.

ACÓRDÃO

Decide a Sexta Turma, por unanimidade,  dar parcial provimento às
apelações do INCRA, da União e do ICMBio e à remessa oficial.

Sexta Turma do TRF da 1ª Região – 16.05.2016.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

Relator 

Em  adição,  tem-se  as  contrarrazões  lavradas  pelo  d.

Procurador da República oficiante em Tefé/AM, Dr. Bruno Chaves, a saber:

A r. sentença recorrida reconhece de forma precisa os pressupostos
para  a  tutela  pleiteada,  dando  atenção  à  realidade  dos  povos
indígenas da Amazônia, historicamente submetidos a um regime de
exclusão no que diz respeito ao gozo de direitos que hoje lhes são
assegurados pela Lei Maior.

Nesse contexto, o magistrado ressaltou que “ainda que a demarcação
das terras indígenas não tenha efeito constitutivo, trata-se de fator
essencial para a sobrevivência física e cultural dos índios, além de
ser um dever constitucional da União. A inércia injustificada do Estado
na conclusão do procedimento de demarcação da terra indígena viola
os  direitos  fundamentais  dos  índios  (arts.  231  e  232),  levando ao
aumento dos conflitos entre índios e não-índios, cujas consequências
são extremamente graves.”

O decisum também destacou, com acerto, que o prazo estabelecido
pelos Atos das Disposições Constitucionais  Transitórias,  apesar de
seu  caráter  programático,  não  isentou  a  referida  norma  de  uma
dilação que obedecesse a realidade, tendo em vista que, desde a
audiência pública realizada para resolver a questão da demarcação,
realizada  em  05/10/2016,  a  tarefa  demarcatória  estaria  com  um
atraso de 28 anos.

Logo,  ainda  que  se  leve  em  consideração  todas  as  limitações
financeiras e logísticas dos entes públicos em comento, a inércia em
que se encontra o processo demarcatório não deve permanecer. 

Vale  ressaltar  que  a  r.  sentença  apelada  concedeu  um prazo  até
maior para a regularização do processo de demarcação, qual seja, de
36 meses, um ano a mais do que o que fora pedido na Ação Civil
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Pública ora recorrida. 

…

Como exposto, a omissão dos recorrentes na demarcação das terras
indígenas,  ofício que lhes cabe em razão do disposto no art.  231,
caput,  da Constituição Federal,  deve ser  aferida,  não apenas pelo
decurso dos prazos estabelecidos no art. 67, do ADCT, e no Decreto
nº 1.775/96, mas, principalmente, em face das circunstâncias do caso
concreto.

No caso vertente, a mora estatal se configura, tanto pelo transcurso
do prazo estabelecido no art. 2º, §10, do Decreto nº 1.775/96, quanto
pelas circunstâncias fáticas do caso em tela, fatores que demostram a
omissão injustificada dos recorrentes no cumprimento de importante
mandamento  constitucional  e,  via  de  consequência,  o  acerto  da
sentença de primeiro grau.

Deveras,  configurada  a  mora  desarrazoada,  como  no  caso  em
testilha, constitui-se a possibilidade de o Poder Judiciário intervir, com
vistas  a  sanar  essa  omissão  e,  assim,  restaurar  a  ordem jurídica
violada. 

Nesta senda, é cediço que cabe ao administrador o juízo de mérito
administrativo, planejando a execução de políticas públicas segundo
a forma que entenda mais consentânea com o interesse público. Há,
no  entanto,  limites  impostos  pelo  ordenamento  jurídico  para  essa
atuação,  os  quais,  uma  vez  ultrapassados,  tornam  legítima  a
intervenção do Judiciário.

No  caso  vertente,  comprovada  a  constante  violação  a  direitos
fundamentais do povo Kokama, como demonstraram em detalhes a
inicial e a decisão apelada, impõe-se o exercício da jurisdição para
conformar a realidade fática aos ditames normativos. 

Nesse ponto, é importante fazer menção à doutrina de Luís Roberto
Barroso sobre o tema do papel do Judiciário nas ações civis públicas
que envolvem políticas públicas:

(…)  34.  Pois  bem.  O  controle  jurisdicional  em  matéria  de
entrega  de  medicamentos  deve  ter  por  fundamento  –  como
todo  controle  jurisdicional  –  uma  norma  jurídica,  fruto  da
deliberação democrática. Assim, se uma política pública, ou
qualquer decisão nessa matéria, é determinada de forma
específica  pela  Constituição  ou  por  leis  válidas,  a  ação
administrativa  correspondente  poderá  ser  objeto  de
controle  jurisdicional  como  parte  do  natural  ofício  do
magistrado de aplicar a lei. Também será legítima a utilização
de  fundamentos  morais  ou  técnicos,  quando  seja  possível
formular um juízo de certo/errado em face das decisões dos
poderes  públicos.  Não  é  dessas  hipóteses  que  se  está
cuidando aqui.
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35. O tema versado no presente estudo envolve princípios e
direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, vida
e  saúde.  Disso  resultam  duas  consequências  relevantes.  A
primeira:  como  cláusulas  gerais  que  são,  comportam  uma
multiplicidade de sentidos possíveis e podem ser realizados por
meio de diferentes atos de concretização. Em segundo lugar,
podem eles entrar em rota de colisão entre si. A extração de
deveres  jurídicos  a  partir  de  normas  dessa  natureza  e
estrutura deve ter como cenário principal as hipóteses de
omissão  dos  Poderes  Públicos  ou  de  ação  que
contravenha a Constituição. Ou, ainda, de não atendimento
do mínimo existencial.

36. Ressalvadas as hipóteses acima, a atividade judicial deve
guardar  parcimônia  e,  sobretudo,  deve  procurar  respeitar  o
conjunto  de  opções  legislativas  e  administrativas  formuladas
acerca da matéria pelos órgãos institucionais competentes. Em
suma: onde não haja lei ou ação administrativa implementando
a  Constituição,  deve  o  Judiciário  agir.  Havendo  lei  e  atos
administrativos,  e  não  sendo  devidamente  cumpridos,
devem  os  juízes  e  tribunais  igualmente  intervir. Porém,
havendo  lei  e  atos  administrativos  implementando  a
Constituição  e  sendo  regularmente  aplicados,  eventual
interferência judicial  deve ter a marca da autocontenção(...)”.
(grifei)

A doutrina acima citada é bastante cautelosa acerca do necessário
respeito  à  legitimidade  democrática  dos  gestores  públicos  que
ocupam o Executivo, sendo deferente ao papel deste na definição das
políticas  públicas  e  em  sua  execução.  Ressalta,  porém,  que  o
Judiciário deve intervir nas hipóteses de omissão do administrador –
seja  por  não  definir  a  política  a  ser  adotada,  em  desrespeito  à
Constituição, seja por não cumprir a política que se dispôs a executar,
daí porque se afigura legítima a pretensão manejada nos autos. 

Outrossim, a petição inicial logrou comprovar a não utilização de todo
o  valor  orçamentário  destinado  às  ações  do  processo  de
regularização fundiária no período entre 2002 e 2012, de modo que
não pode prosperar eventual alegação de insuficiência de recursos
por parte da recorrida. 

Também a falta de recursos profissionais e materiais, por seu turno,
não pode ser acolhida para justificar a mora do próprio Estado, tendo
em vista que tais circunstâncias resultam de deficiência da própria
Administração Pública. 

Com efeito, cabe ao Poder Público adequar o quantitativo de seus
recursos  à  efetiva  demanda  de  serviço,  ou  se  valer  de  medidas
alternativas  para contornar  tais  dificuldades.  Significa  dizer  que  tal
argumento não pode servir de base para manutenção de situações
inconstitucionais, mesmo que para atender a supostas prioridades da
Administração. 
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A frágil tese jurídica articulada pela recorrente no sentido

da  impossibilidade  de  fixação  de  prazo  pelo  Poder  Judiciário  para  fins  de

demarcação da terra indígena, em tese, por violação do princípio da separação

dos  poderes,  foi  rejeitada  no  acórdão  recorrido,  por  meio  de  profunda

fundamentação nos termos do memorável voto condutor, in verbis:

4. Da inexistência de ofensa ao princípio da separação dos
poderes.

Passando ao exame dos argumentos  inseridos nas apelações
interpostas,  o  título  do  presente  tópico  decisório  já  deixa  clara  a
constatação da insubsistência da tese de que a atuação do Estado-juiz
no reconhecimento da mora estatal e da consequente necessidade de
correção dessa falta significaria inaceitável intrusão na esfera de atu-
ação de outro Poder da República.

E assim é porque,  de revés ao que alegam os recorrentes,  a
Constituição Federal em verdade garante ao Poder Judiciário a atua-
ção pronta e independente nos conflitos de interesse que substanciem
a ocorrência de lesão ou de ameaça de lesão a direito, conforme esta-
belecido no inciso XXXV do art. 5º do Texto Constitucional, dispositi-
vo que entalhou o conhecido princípio da inafastabilidade da jurisdi-
ção, um dos muitos mecanismos para a efetivação do Estado de Direi-
to Democrático presentes na referida carta.

E não se diga, ademais, que a atuação jurisdicional vindicada
pelo Ministério Público Federal objetiva a indevida substituição do
Poder Executivo pelo Poder Judiciário na formulação de políticas pú-
blicas e na condução dos processos de demarcação das terras indíge-
nas.

O equívoco, data vênia, é evidente, porque a concepção da po-
lítica pública em questão já foi  previamente definida em suas linhas
gerais pela própria Constituição Federal, vindo a ser validamente re-
gulamentada pelo Poder Executivo mediante a edição do Decreto nº
1.775/1996,  ditame  normativo  que  em momento  algum está  sendo
afastado ou manietado. 

Em verdade, a atuação jurisdicional provocada tem como cau-
sa a alegada mora do Estado-administração na adoção das medidas
necessárias à concretização de uma política pública que já foi pre-
gressamente concebida e normativamente operacionalizada, donde se
infere que a assertiva em comento não possui sustentação.

Ademais, a possibilidade de atuação jurisdicional em casos que
tais possui até mesmo respaldo normativo expresso, divisado no reco-
nhecimento da possibilidade da propositura de ação declaratória de
inconstitucionalidade por omissão, nas hipóteses em que se alega o
descumprimento do dever constitucional de legislar ou quanto à ado-
ção de providência de índole administrativa (art. 12-B, I, da Lei nº
9.868/99).

Assim, sendo possível  a provocação do Poder Judiciário em
sede de controle concentrado de constitucionalidade com o desiderato
de se obter o suprimento de uma lacuna cuja só existência embuta in-
devida carga de lesividade, não há razão lógica que seja impeditiva
desse mesmo exercício de preservação do ordenamento jurídico por
conduto do controle difuso.

Aliás, pautado pela priorização da observância da separação
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dos Poderes na hipótese de declaração judicial da malfazeja mora es-
tatal,  o legislador cuidou de estabelecer o caráter injuntivo, e não
substitutivo,  da  decisão  correlata,  ao  prever,  no  art.  12-H,  da  Lei
9.868/99, que, declarada a inconstitucionalidade por omissão,  será
dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências
necessárias.

Mutatis mutandis, é exatamente esta a hipótese dos autos, visto
que o requerimento formulado pelo MPF não tem por escopo a judici-
alização do procedimento demarcatório em si mesmo, com a utiliza-
ção, por exemplo, de peritos judiciais em substituição aos administra-
tivos, ou com a prolação de comando decisório que faça as vezes do
Decreto da lavra do Ministro da Justiça. Não. A sentença recorrida,
congruente com o pedido apresentado, determinou à União e à FU-
NAI que ultimassem, elas próprias, o processo administrativo para a
demarcação da Terra Indígena Boca do Mucura, consoante as etapas
e prazos fixados no Decreto nº 1.775/96 e para que o concluíssem no
prazo máximo de 36 meses.

Debruçando-se sobre essa problemática, o STF teve a oportu-
nidade de refutar a tese esposada pelos apelantes, nos termos dos se-
guintes arestos (destaquei):

Ementa:  AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDI-
NÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.6.2016. DIREITO
CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLI-
CAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARA-
ÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONO-
RÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  IMPOSIÇÃO  DE  MULTA.  AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO . 
1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar
ao Estado a obrigação de fazer reparação em escolas, quando es-
tas se encontrarem em condições precárias, por se relacionarem a
direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princí-
pio da separação dos poderes. 
[...] (ARE 942573 AgR, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Primeira
Turma, julgado em 16/12/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-028
DIVULG 10-02-2017 PUBLIC 13-02-2017)

****
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Cons-
titucional. Ação civil pública. Reforma em escola. Implementação de
políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação
dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 
1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar
que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de di-
reitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que
isso configure violação do princípio da separação dos poderes, in-
serto no art. 2º da Constituição Federal. 
[...]
(RE 908680 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,
julgado  em  07/04/2017,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-093  DI-
VULG 04-05-2017 PUBLIC 05-05-2017)

****
Ementa: REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA
ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETER-
MINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO
DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SE-
PARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES
DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE
CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS ME-
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RAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRE-
CEITOS  QUE  TÊM  EFICÁCIA  PLENA  E  APLICABIILIDADE
IMEDIATA.  INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NE-
CESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUN-
DAMENTAL  DA  PESSOA  HUMANA.  OBSERVÂNCIA,  ADE-
MAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDI-
ÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A
SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. 
I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação
de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de
obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. 
II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a in-
tervenção  judicial.  [...](RE  592581,  Relator(a):  Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI,  Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015, ACÓR-
DÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018
DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)

A subsunção dos precedentes acima transcritos ao caso dos au-
tos é verificada na constatação de que, como acentuado no tópico
“2” deste voto, o direito dos indígenas à posse das terras tradicional-
mente ocupadas se reveste da natureza de direitos que para eles são
fundamentais,  já que inserido no rol constitucional dos direitos es-
senciais à formação de sua identidade sociocultural, ao que se asso-
ciam o reconhecimento à sua organização social,  costumes, línguas,
crenças e tradições (v. art. 231, da CF/88), todos com idêntica estatu-
ra. 

Afastada, portanto, a tese de que a sentença proferida ensejou
ofensa ao princípio da separação dos poderes.

IV.

Ante  o  exposto,  o  Ministério  Público  Federal pugna,

preliminarmente, pela não admissão do recurso e,  caso admitido,  pelo

não provimento.

Brasília/DF, 2 de abril de 2018.

FELÍCIO PONTES JR.
Procurador Regional da República
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