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JUDICIÁRIA DE JOINVILLE 

 

    URGENTE  

    Processo nº 5010204-72.2015.4047201 

 

 

 

 

FUNDACAO NACIONAL DO ÍNDIO-FUNAI, pessoa jurídica de direito público, 

representada pela Procuradora Federal infra-assinada, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, requerer a expedição de mandado de desocupação das Terras Indígenas Piraí, 

Tarumã, Morro Alto e Pindoty , bem como a retirada de bens/cercas e pessoas que se encontrem 

no local, com auxílio de força policial, em  face da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, 

POSSUIDORES E INTERESSADOS EM IMÓVEIS NOS MUNICÍPIOS DE ARAQUARI 

E DA REGIÃO NORTE/NORDESTE DE SANTA CATARINA, PRETENDIDOS PARA 

ASSENTAMENTO INDÍGENA -ASPI, pelos seguintes fatos e fundamentos: 

 

 O Presidente do TRF4, no bojo da Suspensão de Liminar n. 5048181-

36.2016.4.04.0000, suspendeu os efeitos da sentença proferida na presente ação civil pública, a 

qual anulou as Portarias n. 2747/2009 ,2813/2009, 2907/2009 e 953/2010 do Ministério da Justiça, 

que demarcaram como tradicionalmente ocupadas por indígenas os aldeamentos de Piraí, Tarumã, 

Morro Alto e Pindoty, até o trânsito em julgado dos autos. Eis a ementa do acordão proferido na 

SLS5048181-36.2016.4.04.0000, cujo trânsito em julgado ocorreu em 2017: 

  
AGRAVO. SUSPENSÃO DE SENTENÇA. DEMARCAÇÃO DE TERRAS TRADICIONALMENTE 

OCUPADAS POR INDÍGENAS. ANULAÇÃO DE PORTARIAS. CARACTERIZAÇÃO DE LESÃO À 

ORDEM E À SEGURANÇA PÚBLICA. 

1. Nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/92, 'compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o 

conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar 

nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público 

ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de 
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flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia 

públicas.'. 

2. A suspensão de liminar não configura sucedâneo recursal, inviabilizando a reforma da decisão 

atacada no seu mérito. O objeto jurídico da medida de contracautela se limita à análise de grave 

lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 

 

3. A execução provisória da sentença anulatória das portarias ministeriais que representavam o 

justo título possessório das comunidades indígenas, bem como os atos delas decorrentes, implica 

lesão à ordem e segurança pública na medida em que legitima, de forma precária, a intervenção 

de terceiros não índios sobre uma realidade social que se encontra temporalmente consolidada e 

devidamente regularizada junto aos órgãos públicos competentes. (destacou-se) 

  

 

Atualmente, a presente ação civil pública tramita perante o TRF4, para conclusão do 

julgamento de Embargos de Declaração opostos pela FUNAI (evento n. 32), estando os conclusos 

ao Desembargador Federal Rogério Favreto, devido a pedido de vista (evento n. 46). 

 

Em que pese a suspensão dos efeitos da sentença proferida nos presentes autos até o 

trânsito em julgado, há notícias acerca da instalação irregular de cerca no interior da TI Tarumã, 

da prática de incêndio criminoso da casa de reza da aldeia, da violação da privacidade da 

comunidade indígena por meio da utilização de drones, além de outros crimes como ameaça e 

crime de racismo contra a comunidade indígena, conforme faz prova a documentação anexa.  

 

Diante da invasão das terras  e violação dos direitos da comunidade indígena, a FUNAI 

formulou pedido de desocupação e cumprimento da acórdão proferido na suspensão de liminar 

perante o TRF4, em 17/09/2019. No entanto, em decisão juntada ao evento n. 65, a 

Desembargadora Relatora entendeu que "descabe a este Regional qualquer medida executiva ou 

positiva em face dos atos e fatos informados pela FUNAI, o que deve ser requerido ao juízo 

originário da causa em primeira instância, forte no art. 297, §único, do CPC" -  

 

 Houve pedido de reconsideração da decisão, no entanto, a Desembargadora Relatora, 

em decisão de evento 81, manteve o entendimento de incompetência do TRF para adoção das 

medidas necessárias ao cumprimento dos seus julgados, nos seguintes termos: 
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Considerando que a tutela já resta concedida, e que a FUNAI busca exclusivamente seu 

cumprimento, reafirmo que falece a esta Corte a competência pretendida, informando que 

há recursos no e-proc para peticionamento avulso independente de remessa de autos, podendo a 

parte indicar como classe da ação "PETIÇÃO" e fazendo a distribuição por prevenção ao 

processo de origem (evento81) 

Destarte, resta à FUNAI requerer à V Exa a adoção das medidas judiciais necessárias 

à efetiva desocupação das Terras Indígenas Piraí, Tarumã, Morro Alto e Pindoty, e   retirada de 

cercas e bens materiais existentes no local, com auxílio de força policial. 

 

Importante reforçar que a existência de litígio sobre o domínio das terras indígenas em 

comento aliada à suspensão dos efeitos da sentença impedem alteração fática no estado dos bens, 

como edificações, limitações na terra, intervenções, consoante apregoa o art. 77, VI, do CPC. O 

descumprimento desse dispositivo configura ato atentatório à dignidade da justiça e enseja a 

aplicação de sanções criminais, civis e processuais, nos termos do § 2º do o art. 77 do CPC. 

 

 Por fim, informa-se, que um dos responsáveis pela ocupação irregular das terras 

indígenas é o SR. IBERÊ ALCEBIADES DUARTE, associado da autora, ora recorrida (evento n. 

3 - INIC3, dos autos originários), o qual deve ser intimado pessoalmente para imediato 

cumprimento do mandado de desocupação, sob pena de multa (comprovantes anexos). 

 

Em razão do exposto, dada a caracterização de séria lesão à ordem pública e à 

segurança pública decorrentes do risco de expulsão dos índios, destruição dos aldeamentos e o 

acirramento da tensão social na região, requer, fulcro no art. 77, VI, §7º, do CPC, o 

restabelecimento da situação anterior com expedição de mandado de desocupação da TI e retiradas 

de bens/cercas ou autorização à FUNAI, com o auxílio de força policial,  

 

Termos em que pede deferimento  
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Florianópolis, 25 de outubro de 2019 

 

              RENATA ELISANDRA DE ARAUJO 

                              Procuradora Federal 


