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Recorrente : Ministério Público Federal
Recorridos : União e FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI

PETIÇÃO N.º 17.470/2021  

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador  Regional  da

República infra-assinado, vem, tempestivamente, à presença de Vossa Excelência, interpor

RECURSO ESPECIAL, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição

Federal, e nos artigos 1.029 e seguintes, do Código de Processo Civil, objetivando a reforma

do acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (id.

4050000.22386037), no julgamento da Apelação Cível em epígrafe, integrado pelo acórdão

proferido no julgamento dos embargos de declaração (id. 4050000.26569405), conforme as

razões que seguem anexas.

Assim,  requer  que  seja  o  recurso  admitido,  processado  e  remetido  à

instância ad quem.

Recife, 6 de julho de 2021.

[Assinado eletronicamente]
FRANCISCO MACHADO TEIXEIRA
Procurador Regional da República

AO  SENHOR  MINISTRO  RELATOR  E  DEMAIS  MINISTROS  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
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Processo nº : 0803824-79.2017.4.05.8400 - APELAÇÃO CÍVEL/RN
Recorrente : Ministério Público Federal
Recorridos : União e FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI

MPF-RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL N.º  17.471/2021  

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador  Regional  da

República infra-assinado, vem, tempestivamente, à presença de Vossa Excelência, interpor

RECURSO ESPECIAL, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal,

e nos artigos 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil,  objetivando a reforma do

acórdão  proferido  pela  Primeira  Turma  do  Tribunal  Regional  Federal  da  5ª  Região  (id.

4050000.22386037), no julgamento da Apelação Cível em epígrafe, integrado pelo acórdão

proferido no julgamento dos embargos de declaração (id. 4050000.26569405), pelos fatos e

fundamentos a seguir expostos:

1. EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  propôs  ação  civil  pública  contra  a

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO e a UNIÃO, com o seguinte fim: a) início dos trabalhos de

identificação e de delimitação da terra indígena dos Eleotérios do Catu, com a constituição,

no prazo máximo de 60 (sessenta) dias -  ou outro entendido como razoável  pelo juízo

processante - de Grupo Técnico/GT; b) a finalização dos trabalhos supracitados, no prazo

máximo de  180  (cento  e  oitenta)  dias  -  ou outro  entendido como razoável  pelo  órgão

julgador - contados da data da constituição do citado GT; c) a observância, durante todo o

procedimento  administrativo  acima  mencionado,  das  regras  do  Decreto  n.º  1.775/96,

notadamente os seus prazos e a exigência de participação do grupo indígena em todas as

suas fases. Pleiteia-se, ainda, a condenação dos demandados ao pagamento de indenização

a título de danos morais coletivos, devendo o montante ser fixado pelo juízo, a fim de que
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seja utilizado em investimentos nas áreas de educação e de saúde na comunidade indígena

da etnia Potiguara Eleotérios do Catu.

Encerrada a instrução, o Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio

Grande do Norte julgou parcialmente procedente o pedido determinando às requeridas: a) a

iniciarem  os  trabalhos  de  identificação  e  de  delimitação  da  terra  reivindicada  pela

comunidade Eleotérios do Catu, com a formação de Grupo Técnico - GT para tanto, dentro

do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença; b) a

finalizarem os  trabalhos  supracitados  no  prazo máximo de 24  (cento  e  oitenta)  meses,

contado  da  data  da  constituição  do  citado  GT;  c)  a  observarem,  durante  todo  o

procedimento  administrativo  acima  mencionado,  as  regras  do  Decreto  n.º  1.775/96,

notadamente os prazos e a exigência de participação do grupo indígena em todas as suas

fases (id. 4058400.3606128).

Em suas razões recursais, a UNIÃO (id. 4058400.3865958) e a FUNDAÇÃO

NACIONAL  DO ÍNDIO  (id.  4058400.3860448)  suscitaram,  preliminarmente,  a  inépcia  da

petição inicial, por ausência de demarcação dos limites fáticos e a ilegitimidade passiva da

União.  No  mérito,  alegaram,  em suma:  a)  a  impossibilidade  de  interferência  do  Poder

Judiciário nos atos discricionários da Administração Pública; b) a insuficiência de servidores

para atender a demanda de elaboração dos estudos técnicos incluídos nos procedimentos de

identificação das terras indígenas e a limitação de recursos financeiros para atendimento da

fixação das aludidas obrigações; e c) aplicabilidade da teoria da reserva do possível para que

seja respeitada a programação da Administração Pública quanto à gestão de centenas de

processos de demarcação, cuja complexidade considera as condições e possibilidades reais

de cada caso, como forma de melhor atender o interesse público. Ao final,  requerem a

reforma da sentença, a fim de que a ACP seja julgada improcedente. 

Em contrarrazões (id. 4058400.4166155), o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

pugnou pelo não provimento dos recursos, mantendo-se a sentença proferida em todos os

seus termos.
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Os  autos  foram  então  remetidos  ao  órgão  ministerial,  com  atuação  na

segunda instância, para oferta de parecer, que opinou pelo não provimento dos apelos (id.

4050000.13242873).

A Primeira  Turma  do  Tribunal  Regional  Federal  da  5ª  Região,  por

unanimidade, deu provimento à apelação da União e da FUNAI para julgar improcedente a

pretensão formulada na ação civil pública. Veja-se a ementa:

“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  DEMARCAÇÃO  DE  TERRAS  INDÍGENAS.
MORA  ADMINISTRATIVA.  INEXISTÊNCIA.  EXCLUSÃO  DA  CONDENAÇÃO  EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DA UNIÃO E DA FUNAI. PROVIMENTO.
Apelações em face de Sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública, que julgou
parcialmente Procedente a Pretensão para determinar que as Rés iniciem os trabalhos
de identificação e delimitação da Terra Indígena Potiguara dos Eleotérios do Catu,
constituindo,  para  tanto,  Grupo  Técnico  (GT)  responsável  por  desenvolver  os
trabalhos de identificação e delimitação da área ocupada pela referida Comunidade,
tudo em observância ao disposto no Decreto nº 1.775/1996. 
Improcedência  da  Preliminar  de  Inépcia  da  Petição  Inicial,  porquanto,  conforme
consignou  a  Sentença,  "a  causa  de  pedir  está  devidamente  delineada  pelo  MPF
quando  relata  o  atraso  de  ambas  as  demandadas  quanto  ao  início  do  processo
administrativo  para  a  delimitação  e  demarcação  de  terras  que  pertenceriam  à
comunidade indígena da etnia Potiguara Eleotérios do Catu. Em relação à ausência de
narrativa  de  fatos  relativos  ao  reconhecimento  da  ocorrência  de  danos  morais
coletivos,  a  petição  inicial  também apresenta a justificativa  de  que a demora  na
delimitação e na demarcação das terras da comunidade indígena supracitada estaria
"impedindo o exercício dos direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente
ocupam".
Improcedência, também, da Preliminar de Ilegitimidade Passiva, porquanto, "o art.
231 da CF/88 atribui à UNIÃO a competência de demarcar as terras tradicionalmente
ocupadas pelos índios. (...) Demais disso, o parágrafo único do art. 36 da Lei n.º
6.001/73  preceitua  que  quando  ações  judiciais  relativas  à  demarcação  de  terras
forem propostas pelo órgão federal de assistência [FUNAI], ou contra ele, a União
será litisconsorte ativa ou passiva". (excerto da Sentença)
Não cabe ao Poder Judiciário a fixação de prazo para que a FUNAI ou a União Federal
conclua  os  procedimentos  administrativos  de  identificação  e  reconhecimento  das
Terra Indígena dos Eleotérios do Catu, localizada nos Municípios de Canguaretama e
de
Goianinha/RN.  A decisão de implementar  os procedimentos é matéria  inserida no
âmbito  do  Poder  Discricionário  da  Administração.  Ao  Poder  Judiciário  não  cabe
substituir os Poderes Legislativo e Executivo no exercício de atribuições que lhes
são próprias e indelegáveis, sob pena de não observância do Princípio da Separação
dos Poderes.
Há situações excepcionais a demandar atuação do Poder Judiciário, ainda que nesse
agir envolva a aplicação de recursos públicos em favor de certa demanda social. É o
caso, por exemplo, em que a omissão do Poder Competente seja de tal monta em
cumprir  os  encargos  político-jurídicos  que  o  não  agir  comprometa  seriamente  a
eficácia e integridade de direitos individuais e/ou coletivos.
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No caso, não se vislumbra essa excepcionalidade, uma vez que, conforme afirmado
pela  FUNAI,  "a  reinvindicação  da  Comunidade  indígena  Eleotério  do  Catu  já  se
encontra em trâmite na FUNAI (processo n. 08620.138805/2015-24), estando em
fase  de  qualificação,  e  que,  logo  após  terminado  os  trabalhos  referentes  à
comunidade de Sagi/Trabanda, haverá uma reunião com as comunidades indígenas
no Estado, de modo a que se colham informações pertinentes a quais delas deverão
ter prioridade no processo, em face, como dito, das limitações decorrentes do enxuto
quadro de servidores e da demanda demarcatória atual".
Não se pode obrigar o ente público a cumprir a obrigação em prazo incompatível com
a complexidade que o procedimento específico exige. O Decreto nº 1.775/96 prevê
um procedimento longo, contabilizando cinco etapas para a finalização e concreção
do reconhecimento da área como território indígena, de maneira que se exige um
lapso de tempo considerável até a conclusão de todo o procedimento. Precedente da
1ª Turma do TRF-5ª Região.
Assim,  não  se  revela  possível  ao  Poder  Judiciário  impor  à  FUNAI  ou  à  União  a
obrigação  de  executar  a  medida  postulada  pelo  Ministério  Público  Federal  em
determinado  prazo  específico  e  ainda  em  desrespeito  à  ordem  e  aos  critérios
estabelecidos pelo Órgão para a demarcação da terra indígena.
Quanto aos Honorários Advocatícios, não são devidos quando o Ministério Público é
vencedor  em  Ação  Civil  Pública,  pela  mesma  razão  também  não  é  possível  a
imposição  de  condenação  da  Verba  Sucumbencial  em favor  da  União  e  de  suas
Autarquias, tendo em vista a aplicação analógica do artigo 18 da Lei de Ação Civil
Pública.
Provimento das Apelações.

A C Ó R D Ã O
Vistos  e  relatados  estes  autos  em que  são  Partes  as  acima  indicadas,  decide  a
Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar
Provimento às Apelações da União e da FUNAI, nos termos do Relatório e do Voto do
Relator e Notas Taquigráficas constantes dos autos, integrantes do presente Julgado.
Recife, 03 de Setembro de 2020 (Data de Julgamento)”. (Id. 4050000.22386035).

Contra esse acórdão, o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL opôs embargos de

declaração (id.  4050000.22508748), para ver suprimida omissão do julgado e para fins de

prequestionamento, pois o Desembargador Federal Relator ao frisar que “Não cabe ao Poder

Judiciário a fixação de prazo para que a FUNAI ou a União Federal conclua os procedimentos

administrativos de identificação e reconhecimento das Terras Indígena dos Eleotérios do

Catu,  localizada  nos  Municípios  de  Canguaretama  e  de  Goianinha/RN. A  decisão  de

implementar  os  procedimentos  é  matéria  inserida  no âmbito  do Poder  Discricionário  da

Administração. Ao Poder Judiciário não cabe substituir os Poderes Legislativo e Executivo no

exercício de atribuições que lhes são próprias e indelegáveis, sob pena de não observância

do Princípio da Separação dos Poderes”, deixou de analisar deixou de analisar a questão sob

o aspecto do art. 67 do ADCT/CF, que preceitua: “Art. 67. A União concluirá a demarcação

das terras indígenas no prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição”.
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No entanto, os embargos do MPF foram desprovidos, sem que fosse suprida a

omissão ali relatada, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita. Veja-se a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SERVEM DE INSTRUMENTO
PARA REPETIÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO CONTRA O JULGAMENTO DE MÉRITO DA
CAUSA.  INEXISTÊNCIA  DE  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO,  OBSCURIDADE,  ERRO
MATERIAL OU QUESTÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO
Decide  a  Primeira  Turma  do  Tribunal  Regional  Federal  da  5ª  Região,  por
unanimidade, negar provimento ao pedido de embargos de declaração, nos termos
do relatório, voto e notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o
presente  julgado.  Recife  (PE),  17  de  junho de  2021  (data  do  julgamento)”.  (Id.
4050000.26569405).

Assim, o Ministério Público Federal, inconformado com esse entendimento da

Segunda  Turma  do  Tribunal  Regional  Federal  da  5ª  Região,  vem  interpor  Recurso

Especial,  com arrimo no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal,

para demonstrar que o acórdão ora atacado negou vigência aos artigos 489, inciso II e

§1º, III e IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, como também

divergiu do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da

1ª Região. 

2. DEMONSTRAÇÃO DO CABIMENTO DO RECURSO

2.1 –Tempestividade

A  via  recursal  é  adequada  e  está  sendo  utilizada  tempestivamente,

porquanto  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL foi  intimado  do  acórdão  que  rejeitou  os

aclaratórios,  via  sistema do processo judicial  eletrônico,  em 03.07.2021 (sábado) – vide

certidão 4050000.26749535) -, finalizando-se a contagem do prazo recursal, em dobro (art.

180,  do  CPC),  em  17.08.2021  (terça-feira),  considerando  que  na  contagem  do  prazo,

computar-se-ão  somente  os  dias  úteis  (art.  219 do  CPC).  Presentes  a  legitimidade  e  o

interesse jurídico do órgão ministerial em recorrer.

2.2  –  Inexistência  de  Revaloração  de  Provas  (passagem
incólume pela Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça)
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É de se deixar assente que não se pretende, aqui, um “reexame” ou uma

revaloração de provas, via incursão nos autos, o que seria inadmissível por força da Súmula

nº 07 dessa Corte Superior, mas sim discutir, abstrata e analiticamente, que é possível a

aplicação correta dos dispositivos legais ora violados, segundo a hipótese trazida pelos autos

que, in casu, não lhes foi atribuída a devida vigência.

Na verdade, a discussão trazida neste recurso cinge-se tão somente a duas

questões: a nulidade do acórdão que rejeitou os embargos de declaração, por não ter o

TRF-5ª Região esclarecido a questão acima elencada acerca do julgamento das apelações; e

a possibilidade de intervenção do judiciário em caso de excessiva demora na demarcação

das terras indígenas.

Assim sendo, ante a demonstração clara da violação do acórdão aos artigos

489, inciso II e §1º, III e IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil,

bem assim da divergência jurisprudencial, devendo o Tribunal  ad quem  emprestar ao

aresto interpretação conciliável com a finalidade das normas federais em exame e com a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

A  questão,  portanto,  é  de  interpretação  normativa  dos  questionados

dispositivos legais e não de reexame dos fatos. Reitere-se não há controvérsia sobre os

fatos.

Desse  modo,  não  se  pode  confundir  qualificação  jurídica  dos  fatos

demonstrados com reexame do quadro probatório.

2.3 – Prequestionamento (passagem incólume pelas Súmulas 282
e 356 do Supremo Tribunal Federal, e 211 do Superior Tribunal de
Justiça).
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Este recurso especial atende ao requisito do prequestionamento, visto que,

primeiramente,  houve  negativa  de  resposta  do  órgão  julgador,  quando  provocado  por

embargos  de  declaração,  a  se  pronunciar  sobre  a  omissão  apontada  por  este  órgão

ministerial, ofendendo, portanto, aos artigos 489, inciso II e §1º, III e IV, e 1022, inciso II,

ambos do Código de Processo Civil.

A questão da possibilidade de intervenção do judiciário em caso de excessiva

demora na demarcação das terras indígenas foi expressamente reforçada nos embargos de

declaração,  quando  o  TRF  –  5ª  Região  foi  chamado  atenção,  sem  sucesso, sobre  a

contrariedade/negativa de vigência de dispositivo da legislação constitucional que confere o

direito constitucional dos índios, previsto no art. 67 do ADCT/CF, que fixou o prazo para a

demarcação das terras indígenas em 5 (cinco) anos contados a partir de sua promulgação,

para o administrador definir, por meio de lei, as políticas que deveriam ser implementadas

para a sua conclusão. Prazo já bastante ultrapassado.

Por  meio  deste  recurso  especial,  conforme  teses  adiante  externadas,

busca-se, de forma sucessiva, a anulação dos acórdãos, por ofensa aos artigos 489, inciso II

e §1º, III e IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil; e, se isso não for

deferido, a reforma dos acórdãos regionais, em razão de interpretação divergente que lhe

haja atribuído outros tribunais.

Cumpre lembrar que nos termos do art. 1.025 do NCPC, consideram-se

incluídos  no  acórdão  os  elementos  que  o  embargante  suscitou,  para  fins  de  pré-

questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,

caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

2.4 - Interposição simultânea de Recurso Especial e Extraordiná-
rio.

 
Em  razão  de  o  acórdão  recorrido  ter  fundamento  constitucional  e

infraconstitucional, bem assim divergir da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do
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Tribunal Regional Federal da  1ª  Região, este órgão ministerial interpõe conjuntamente os

recursos extraordinário e especial.

3. RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DO ACÓRDÃO

3.1 –  Ofensa    aos artigos    489, inciso II e §1º, III e IV, e 1022,  
inciso II, ambos do Código de Processo Civil

Ao  rejeitar  os  embargos  de  declaração  opostos  pelo  Ministério  Público

Federal, o Tribunal a quo negou vigência aos artigos 489, inciso II e §1º, III e IV, e 1022,

inciso II, ambos do Código de Processo Civil1, .

No  caso,  os  embargos  de  declaração  buscaram motivação,  pelo  órgão

julgador, quanto à omissão  sobre o prazo previsto no artigo 67, ADCT, na argumentação

apresentada no acórdão, no qual  o Desembargador Federal Relator reconheceu que “Não

cabe ao Pode Judiciário a fixação de prazo para que a FUNAI ou a União Federal conclua os

procedimentos administrativos de identificação e reconhecimento das Terras Indígena dos

Eleotérios do Catu, localizada nos Municípios de Canguaretama e de Goianinha/RN.  A decisão

de implementar os procedimentos é matéria inserida no âmbito do Poder Discricionário da

Administração. Ao Poder Judiciário não cabe substituir os Poderes Legislativo e Executivo no

exercício de atribuições que lhes são próprias e indelegáveis, sob pena de não observância

do Princípio da Separação dos Poderes”, concluindo que “Não se pode obrigar o ente público

1Art. 489. São elementos essenciais da sentença:(...)
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
(...)
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão, que:
(...)
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV -  não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de,  em tese,  infirmar a
conclusão adotada pelo julgador;

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
(...)
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
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a cumprir  a obrigação em prazo incompatível  com a complexidade que o procedimento

específico exige. O Decreto nº 1.775/96 prevê um procedimento longo, contabilizando cinco

etapas para a finalização e concreção do reconhecimento da área como território indígena,

de  maneira  que  se  exige  um lapso  de  tempo considerável  até  a  conclusão  de  todo  o

procedimento”,  quando,  em  verdade,  não  pode  o  Judiciário  desprezar  o  mandamento

constitucional  que  conferiu  aos  índios  o  direito  originário  sobre  as  terras  que

tradicionalmente ocupam, bem como o prazo constitucional estabelecido para a conclusão

de sua demarcação, o qual, apesar de programático (STF, RMS 26212/DF, Rel. Min. Ricardo

Lewandowski,  1T,  julgado  em 03.05.2011),  não  justifica  a  demora  excessiva  do  Poder

Público  em  iniciar  e  concluir  o  procedimento  demarcatório,  sendo  possível,  assim,  a

intervenção do Poder Judiciário, com o objetivo de concretizá-lo.

Contudo,  o  acórdão  que  rejeitou  os  embargos  saiu  pela  tangente,  ao

desconsiderar  o  que  literalmente  está  disposto  pela  norma  indicada  nos  aclaratórios,

mantendo a omissão com o fundamento genérico de que “No caso dos autos, verifica-se que

o acórdão embargado foi prolatado com amparo na legislação que rege a espécie e em

consonância com a jurisprudência do Tribunal. O entendimento nele sufragado abarca todas

as  questões  aventadas  em sede  de  embargos,  de  modo  que  não  restou  caracterizada

qualquer omissão ou contradição no pronunciamento jurisdicional impugnado”.

Livre  convencimento  motivado,  como  é  sabido,  requisita  exame  dos

argumentos e  provas trazidos pelas  partes,  com demonstração clara  das razões para  a

ineficácia de ambos.

Sabe-se que o juiz não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos

trazidos pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a

decisão. No entanto, quando o Tribunal não enfrenta, mesmo depois de opostos embargos

de declaração, pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, tem-se inequívoco prejuízo à

plenitude da tutela jurisdicional, caracterizando-se violação aos artigos 489, II, §1º, III e IV,

e 1.022, inciso II, ambos do CPC.
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Com isso, houve negativa de prestação jurisdicional por parte da Primeira

Turma do TRF-5ª Região, de modo que o reconhecimento da nulidade do acórdão, com a

retorno dos autos à segunda instância para o enfrentamento da matéria, é medida que se

impõe.

Cumpre lembrar  que nos termos do art.  1.025,  do CPC,  consideram-se

incluídos  no  acórdão  os  elementos  que  o  embargante  suscitou,  para  fins  de  pré-

questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,

caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL

O presente o recurso também deve ser conhecido pela alínea “c”, do art. 105,

da CF, porque o aresto atacado decidiu de forma divergente do Superior Tribunal de Justiça

e do  Tribunal  Regional  Federal  da  1ª  Região,  sobre mesma questão fática,  cujo  cotejo

analítico é efetuado nos moldes do artigo 1029, §1º, do NCPC, e 255 e §§ do RISTJ.

A  Primeira  Turma  desse  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  do

RECURSO ESPECIAL Nº 1.114.012 - SC (2009/0082547-8 - Julgamento em 10/11/2009, DJe

01/12/2009 – inteiro teor anexo), ao negar provimento aos recursos especiais da União e da

FUNAI, para manter o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que

negou provimento  aos apelos  deles  e  à  remessa necessária,  mantendo  a  sentença que

julgou procedente o pedido do MPF, na ação civil pública visando à condenação da União e

da Fundação Nacional  do  Índio  -  FUNAI,  solidariamente ou não,  na obrigação de fazer

dirigida às providências necessárias para identificação e demarcação das terras indígenas

dos índios Guarani do norte de Santa Catarina, quer pela via da tradicionalidade, quer pela

via da eleição, com futura desapropriação, em prazos a serem estabelecidos judicialmente,

decidiu, em similar contexto fático, com exatidão, sobre a possibilidade de o Poder Judiciário

fixar prazo certo para a conclusão do procedimento de demarcação de terras indígenas.

Veja-se a ementa do acórdão:
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“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  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
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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  Corte  de  origem,  carecendo  a  matéria,
portanto, do indispensável prequestionamento.
11. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessas partes, desprovidos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Turma do
Superior Tribunal de Justiça: A Turma, por maioria, vencido o Sr. Ministro Teori Albino
Zavascki, conheceu parcialmente dos recursos especiais e, nessas partes, negou-lhes
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Benedito
Gonçalves,  Hamilton Carvalhido e Luiz Fux votaram com a Sra.  Ministra Relatora.
Sustentou oralmente a Dra. Mariana Barbosa Cirne, pela parte recorrente Fundação
Nacional do Índio - FUNAI. Manifestou-se pelo Ministério Público Federal o Exmo. Sr.
Dr. Edison Alves de França,
Subprocurador-Geral da República. Brasília (DF), 10 de novembro de 2009 (Data do
Julgamento)”. (Grifos acrescentados e do original).

O cotejo analítico do relatório e voto demonstram a similitude fática entre o

acórdão recorrido e o caso apontado, bem assim a divergência de interpretações. Confira-se:

“RELATÓRIO
A EXMA. SRA. MINISTRA DENISE ARRUDA (Relatora):
Trazem os autos dois recursos especiais, ambos interpostos com fundamento
no art. 105, III, a, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal
Regional Federal da 4ª Região cuja ementa é a seguinte:
"ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.  OCUPAÇÃO  DE  TERRAS  POR  INDÍGENAS.  IDENTIFICAÇÃO  E
DEMARCAÇÃO.  DEVER  DO  PODER  PÚBLICO.  FIXAÇÃO  DE  PRAZO.
NECESSIDADE. ART. 67 DO ADCT.
1. 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.
2. Configurado o descumprimento por omissão das normas constitucionais
e  legais  de  proteção às  comunidades  indígenas,  mostra-se  necessária  a
intervenção do Judiciário para a solução da controvérsia, inclusive fixando
prazo para a regularização." (fl. 1.562)
Opostos embargos de declaração por ambas as recorrentes, foram rejeitados.
No primeiro recurso (fls. 1.580-1.594), a FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI -
aponta violação dos arts. 267, VI, e 535, II, do CPC, 19 e 26, da Lei 6.001/73  5º, §
1º,  15,  16 e 26, da LC 101/2000,  e 3º da Lei  7.347/87, bem como do Decreto
1.775/96.
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Afirma, em síntese, que: (a) não foram supridas as omissões indicadas nos embargos
de declaração opostos na origem; (b) para a demarcação de terra indígena, exige-se
o  estrito  cumprimento  das  regras  definidas  no  Decreto  1.775/96,  o  qual  prevê
diversas fases procedimentais, todas reguladas por prazos longos, que não podem ser
desconsiderados  pela  Administração;  (c)  a  demarcação  é  resultado  de  demorado
estudo que envolve aspectos de natureza etno-histórica, antropológica, sociológica,
jurídica, cartográfica, ambiental e fundiária, não podendo, portanto, ser classificada
de injustificada a demora observada em relação à demarcação objeto dos presentes
autos;  (d)  não podem ser  desprezadas  as  restrições  à atuação  da  Administração
Pública  Federal,  inclusive as decorrentes da Lei  de Responsabilidade Fiscal;  (e)  a
criação de reserva indígena é ato tipicamente discricionário da União, sendo indevida
eventual interferência do Poder Judiciário; (f) o prazo previsto no art. 67 do ADCT
não  é  peremptório;  (g)  o  pedido  formulado  na  presente  ação  é  juridicamente
impossível.
No segundo recurso (fls. 1.612-1.631), a UNIÃO sustenta contrariedade aos arts. 535,
I e II, do CPC, 19, da Lei 6.001/73, e 5º, § 1º, 15, 16 e 26, da LC 101/2000, assim
como  ao  Decreto  1.775/96.  Repete,  essencialmente,  os  mesmos  argumentos
deduzidos nas razões do apelo apresentado pela FUNAI.
Apresentadas as contrarrazões e admitidos os recursos, subiram os autos.
O  Ministério  Público  Federal  opina  pelo  não  conhecimento  dos  recursos  e,  se
conhecidos, pelo seu desprovimento.
É o relatório
VOTO
A EXMA. SRA. MINISTRA DENISE ARRUDA (Relatora):
Os recursos não merecem prosperar.
(...)
Verifica-se, de outra parte, que o procedimento de demarcação de terras indígenas é
constituído de diversas fases, definidas, atualmente, no art. 2º do Decreto 1.775/96,
que assim dispõe:
(...)
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.
Trata-se,  como  se  vê,  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.
Ressalta-se,  ademais,  que  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.
A propósito:
"MANDADO  DE  SEGURANÇA.  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  PEDIDO  DE
ANISTIA INDEFERIDO. RECURSO. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO
DA EFICIÊNCIA.
Omissis.  2.  A  todos  é  assegurada  a  razoável  duração  do  processo,  segundo  o
princípio  da eficiência,  agora  erigido  ao status  de  garantia  constitucional,  não  se
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podendo  permitir  que  a  Administração  Pública  postergue,  indefinidamente,  a
conclusão de procedimento administrativo.
3.  A  despeito  do grande número de  pedidos  feitos  ao Ministro  da Justiça e  dos
membros da Comissão de Anistia, seu órgão de assessoramento, serem pro bono,
aqueles que se consideram atingidos no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de
outubro  de  1988,  por  motivação  exclusivamente  política,  não  podem  ficar
aguardando,  indefinidamente,  a  apreciação  do  seu  pedido,  sem  expectativa  de
solução num prazo razoável.
4.  Ordem parcialmente concedida."  (MS 12.847/DF,  3ª Seção,  Rel.  Min.  Hamilton
Carvalhido, DJe de 5.8.2008)
"MANDADO DE SEGURANÇA.  PROCESSO DE ANISTIA.  MINISTRO DE ESTADO DA
JUSTIÇA. DEMORA NA DECISÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO. PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL
DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFICIÊNCIA.
Omissis. 3. A postergação indefinida da decisão acaba por negar eficácia à própria
ordem  constitucional  e  às  disposições  legais  atinentes  à  anistia  política,  não
atendendo aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência (arts. 5º,
LXXVIII, e 37 da CF).
4. Hipótese em que o processo administrativo perdura há mais de 5 (cinco) anos,
havendo de ser aplicado o prazo previsto no art. 49 da Lei 9.784/99.
Precedentes.
5. Segurança concedida, para que a autoridade impetrada decida o requerido pela
impetrante no prazo de 60 (sessenta)  dias."  (MS 12.376/DF, 1ª Seção, Rel.  Min.
Herman Benjamin, DJe de 1º.9.2008)
No caso, a demora excessiva na conclusão do procedimento de demarcação
da  Terra  Indígena  Guarani  está  evidenciada,  segundo  se  verifica  do
seguinte trecho da sentença de primeiro grau de jurisdição:
"Através da Portaria nº 641, de 19 de junho de 1998, a FUNAI criou Grupo Técnico
para identificação e delimitação das  terras  Guarani  localizadas no litoral  norte de
Santa Catarina, trecho entre Florianópolis e Garuva.
O Relatório Final do GT/98 criado pela referida portaria consta às fls. 51/543, do qual
convém destacar o seguinte trecho:
(...)
Em 28 de maio de 2002, a FUNAI proferiu decisão não aprovando o relatório de
identificação  e  delimitação,  por  eleição,  da  Terra  Indígena  Pirai,  elaborado  pelo
GT/98, por entender que havia traços de que a ocupação indígena seria tradicional,
tendo assim determinado a constituição de um novo Grupo Técnico (fls. 1076/1086).
O MPF, em 29 de junho de 2002, ajuizou esta ação civil pública, diante da demora de
definição por parte da FUNAI em demarcar as terras para os índios Guarani, o que
estava dando ensejo a conflitos de disputa de terras, como a que ocorreu na Reserva
Piraí, envolvendo o Sr. Tadeu Rogério de Moraes.
No dia 5 de agosto de 2002 foi publicado o Edital nº 1/2002, referente ao Projeto
914BRA3018, o qual contempla as aldeias Piraí e Tarumã, localizadas nesta região.
Em 20 de novembro de 2002 foi publicado no DOU decisão da FUNAI aprovando as
conclusões  do  GT/98  para  que  fosse  criada  a  Reserva  Indígena  Pindoty,  com
superfície de perímetro de 2.016 hectares e 23 km, respectivamente, localizada nos
municípios  de  Araquari  e  Balneário  Barra  do  Sul,  Estado  de  Santa  Catarina  (fls.
Documento: 927736 -129/1137). Todavia, atendendo pedido das lideranças indígenas
da Terra Indígena Pindoty, formulado em carta datada de 21/04/2003, argumentando
que  a  ocupação  dos  Guarani  Mbyá  é  tradicional,  a  FUNAI  revogou  a  decisão,
conforme 'Despacho do Presidente' publicado no DOU de 10 de junho de 2003.
Em 15 de maio de 2003, a FUNAI expediu a Portaria nº 428, publicado no DOU de
09/06/2003,  constituindo  Grupo  Técnico  com  a  finalidade  de  realizar  estudos  e
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levantamentos de Identificação e Delimitação das Terras Indígenas Pirai,  Tarumã,
município de Araquari/SC, e Morro Alto, município de São Francisco do Sul/SC, sendo
de se salientar que ambos os municípios fazem parte da jurisdição desta Subseção
Judiciária de Joinville/SC.
Em 22 de abril de 2004, a FUNAI expediu a Portaria nº 508, publicado no DOU de
23/04/2004, constituindo Grupo Técnico (GT) com o objetivo de realizar estudos de
levantamento fundiário das Terras Indígenas Pindoty, Tarumã e Morro Alto.
Não há notícias nestes autos sobre os referidos estudos, sendo importante salientar
que estes não abrangem, em princípio, várias aldeias Guarani também localizadas no
litoral norte de Santa Catarina, como Ilha do Mel, Tapera, Laranjeiras, Jabuticabeira e
Conquista.
Enfim, é diante deste quadro de indefinição que o MPF ajuizou esta ação
civil pública objetivando a fixação de prazo pelo Judiciário para que a União
e a FUNAI procedam à identificação e a demarcação das terras indígenas
dos índios Guarani situadas na região norte de Santa Catarina pela via da
tradicionalidade (CF, art. 231 - Decreto nº 1.775/96) ou mesmo para que
criem,  na  ausência  de  tradicionalidade,  reservas  indígenas  (Lei  nº
6.001/73, arts. 26 e 27), a fim de assegurar-lhes a sobrevivência física e a
manutenção de sua cultura." (fls. 1.435-1.437)
Vê-se,  portanto,  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.
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, consoante decidiu a Segunda Turma desta Corte, em situação semelhante.
Confira-se:
"DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL  –  DEMARCAÇÃO  DE  TERRAS
INDÍGENAS  –  AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC  –  ATO
ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO – TEORIA DA ASSERÇÃO – NECESSIDADE DE
ANÁLISE DO CASO CONCRETO PARA AFERIR O GRAU DE DISCRICIONARIEDADE
CONFERIDO  AO  ADMINISTRADOR  PÚBLICO  –  POSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO
PEDIDO.
1. Não viola o artigo 535 do CPC quando o julgado decide de modo claro e objetivo
na  medida  da  pretensão  deduzida,  contudo  de  forma  contrária  à  pretensão  do
recorrente.
2. Nos termos da teoria da asserção, o momento de verificação das condições da
ação se dá no primeiro contato que o julgador tem com a petição inicial, ou seja, no
instante da prolação do juízo de admissibilidade inicial do procedimento.
3.  Para  que  se  reconheça  a  impossibilidade  jurídica  do  pedido,  é  preciso  que  o
julgador,  no  primeiro  olhar,  perceba  que  o  petitum jamais  poderá  ser  atendido,
independentemente do fato e das circunstâncias do caso concreto.
4. 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.
5. 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.
6. Para se chegar ao mérito do ato administrativo, não basta a análise in abstrato da
norma jurídica, é preciso o confronto desta com as situações fáticas para se aferir se
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a prática do ato enseja dúvida sobre qual a melhor decisão possível. É na dúvida que
compete ao administrador, e somente a ele, escolher a melhor forma de agir.
7. Em face da teoria da asserção no exame das condições da ação e da necessidade
de dilação probatória para a análise dos fatos que circundam o caso concreto, a ação
que  visa  a  um controle  de  atividade  discricionária  da  administração  pública  não
contém pedido juridicamente impossível.
8. A influência que uma decisão liminar concedida em processo conexo pode gerar no
caso dos autos pode recair sobre o julgamento do mérito da causa, mas em nada
modifica a presença das condições da ação quando do oferecimento da petição inicial.
Recurso  especial  improvido."  (REsp  879.188/RS,  2ª  Turma,  Rel.  Min.  Humberto
Martins, DJe de 2.6.2009)
É oportuno conferir, ainda, importante contribuição da Corte Suprema para o tema,
mencionada no voto proposto pelo eminente Ministro Humberto Martins:
"É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do
Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial – a atribuição de formular
e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, 'Os Direitos
Fundamentais  na  Constituição  Portuguesa  de  1976',  p.  207,  item  n.  05,  1987,
Almedina,  Coimbra),  pois,  nesse  domínio,  o  encargo  reside,  primariamente,  nos
Poderes Legislativo e Executivo.
Tal  incumbência,  no  entanto,  embora  em  bases  excepcionais,  poderá
atribuir-se  ao  Poder  Judiciário,  se  e  quando  os  órgãos  estatais
competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre
eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a
integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura
constitucional,  ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo
programático.
Cabe  assinalar,  presente  esse  contexto  –  consoante  já  proclamou  esta
Suprema Corte – que o caráter programático das regras inscritas no texto
da  Carta  Política  'não  pode  converter-se  em  promessa  constitucional
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas
nele  depositadas  pela  coletividade,  substituir,  de  maneira  ilegítima,  o
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do
Estado' (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO)." (ADPF 45/DF,
Rel. Min. Celso de Melo, DJ de 4.5.2004)
Adota-se, outrossim, os mesmos fundamentos elencados no precedente citado para
afastar  a  alegação de que o pedido formulado na presente ação é juridicamente
impossível.
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.
(...)
À  vista  do  exposto,  os  recursos  especiais  devem ser  parcialmente  conhecidos  e,
nessas partes, desprovidos.
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É o voto”. 
(REsp 1114012 / SC, RECURSO ESPECIAL, 2009/0082547-8, Relatora Ministra DENISE
ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, Julgamento 10/11/2009, DJe 01/12/2009, transitado em
Julgado  em  06/10/2010  –  inteiro  teor
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?
num_registro=200900825478&dt_publicacao=01/12/2009).  (Grifos  do  original  e
acrescentados).

A Segunda Turma desse Superior Tribunal de Justiça, no AGRAVO INTERNO

NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.524.045 - RS (2015/0072140-4 – Julgamento 22/11/2016 -

DJe 27/08/2020 – inteiro teor anexo), ao negar provimento ao agravo interno no recurso

especial  interposto pela FUNAI,  para manter  o acórdão proferido pelo Tribunal  Regional

Federal  da  4ª  Região que negou provimento  aos apelos  deles  e  à  remessa  necessária,

mantendo a sentença que julgou procedente o pedido do MPF, na ação civil pública proposta

com o objetivo de obter a tutela jurisdicional para a finalização dos trabalhos de identificação

e delimitação de terras indígenas da Tribo Xetá, em Umuarama/PR e Ivaté/PR, bem como a

condenação  da  União  para  encerrar,  por  meio  do  Ministro  da  Justiça,  o  procedimento

administrativo,  também reconheceu,  arrimada  na  jurisprudência  do  STJ,     ser  possível  a  

intervenção  judicial  em  casos  de  demora  excessiva  na  conclusão  de  procedimento

demarcatório de terras indígenas. Eis a ementa:

“ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  DEMARCAÇÃO  DE  TERRAS
INDÍGENAS. PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO. 
1. A Funai defende ser impertinente a fixação de prazo, pelo Poder Judiciário,  para a
finalização de procedimento administrativo de demarcação de terras  indígenas.
2.  "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. Trata-se, como se
vê,  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."  (REsp
1.114.012/SC,  Rel.  Ministra  Denise  Arruda,  Primeira  Turma,  DJe  de
1º/12/2009).
3. Agravo Interno não provido. 

ACÓRDÃO
Vistos,  relatados  e  discutidos  os  autos  em  que  são  partes  as  acima  indicadas,
acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: ""A Turma,
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do(a)
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Sr(a).  Ministro(a)-Relator(a)."  Os  Srs.  Ministros  Og  Fernandes,  Mauro  Campbell
Marques,  Assusete  Magalhães  (Presidente)  e Francisco Falcão votaram com o Sr.
Ministro Relator." Brasília, 22 de novembro de 2016 (data do julgamento)”. (Grifos do
original e acescentados).

O cotejo analítico do relatório e voto demonstram a similitude fática entre o

acórdão recorrido e o caso apontado, bem assim a divergência de interpretações. Confira-se:

“RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Trata-se de Agravo
Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso 
Especial da Funai (fls. 862-869, e-STJ).
A Funai alega, em suma (fls. 877-891, e-STJ):
DA  IMPOSSIBILIDADE  DE  FIXAÇÃO  DE  PRAZO  PARA  ENCERRAMENTO  DE
PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO
O procedimento de demarcação é bastante complexo, composto por fases e atos cuja
responsabilidade é atribuída à FUNAI, ao MINISTÉRIO  DA JUSTIÇA e à PRESIDÊNCIA
DA REPÚBLICA.
(...)
Note-se que para o caso da Terra Indígena Xetá a Kunai está realizando seu mister
legal, tendo publicado o Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação em
junho de 2014, estando as contestações ao relatório em fase final de análise pela
Coordenação Geral de Identificação e delimitação.
Frise-se  que,  em  razão  da  capacidade  dos  recursos  humanos  desta  Autarquia,
acelerar fases que estejam sob sua responsabilidade não dará a segurança jurídica
necessária a um procedimento de tamanha complexidade como é de demarcação de
uma terra indígena, podendo gerar prejuízos aos direitos de índios e não índios.
DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA  RESERVA DO POSSÍVEL
Por outro lado, é nítido que a FUNAI tem interesse em concluir, o quanto antes, os
atos  administrativos  de  sua  competência.  Ocorre  que  a  gestão  simultânea  de
centenas de processo de demarcação é bastante complexa, devendo a Administração,
através do juízo mcritório que lhe é peculiar c privativo, adotar um criterioso plano dc
trabalho e cronogramas, considerando as condições e possibilidades reais de cada
caso, de forma a melhor atender ao interesse público.
Mas a questão é que a precária estrutura de pessoal disponível para a execução da
ação  de  demarcação  de  terras  indígenas  da  FUNAI  compromete,  sem dúvida,  o
desempenho das finalidades institucionais do órgão indigenista federal.
(...)
O Relatório Circunstanciado já fora publicado, estando as contestações em face dele
apresentadas em fase de análise pela Funai. Nesse  passo, dada à impossibilidade de
cumprimento do prazo fixado na decisão para envio do processo ao Ministério da
Justiça, entende-se cabível a aplicação da teoria da reserva do possível, já aceita em
nossos Tribunais.
Pleiteia a reconsideração do decisum ou a submissão do feito ao órgão colegiado. 
Impugnação às fls. 906-908, e-STJ.
É o relatório.
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.524.045 - RS (2015/0072140-4)
VOTO
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O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): O Agravo Regimental
não merece prosperar.
No apelo extremo, a Funai defende ser impertinente a fixação de prazo, pelo  Poder
Judiciário, para a finalização de procedimento administrativo de demarcação de terras
indígenas. 
Consoante bem anotado pela ilustre Ministra Denise Arruda no voto que
proferiu  no  julgamento  do  REsp 1.114.012/SC (Primeira  Turma,  DJe de
1º/12/2009):
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.
Trata-se,  como  se  vê,  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.
Ressalta-se, ademais, que 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. 
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.
Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com
a  jurisprudência do STJ, que entende ser possível a intervenção judicial em
casos de demora excessiva na conclusão de procedimento demarcatório de
terras indígenas, como na hipótese dos autos.
Nesse sentido:
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  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  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

Processo nº 0803824-79.2017.4.05.8400 – AC -RN - Recurso Especial n.º  17.471/2021

20



MPF
Ministério Público Federal

 Procuradoria
  Regional da
  República
  5ª Região

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  Corte  de  origem,  carecendo  a  matéria,
portanto, do indispensável prequestionamento.
11. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessas partes, desprovidos. (MS
15.822/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 1º/2/2013).

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

Processo nº 0803824-79.2017.4.05.8400 – AC -RN - Recurso Especial n.º  17.471/2021

21



MPF
Ministério Público Federal

 Procuradoria
  Regional da
  República
  5ª Região

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  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.
 
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  Corte  de  origem,  carecendo  a  matéria,
portanto, do indispensável prequestionamento.
11. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessas partes, desprovidos. (REsp
1.114.012/SC, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe 1º/12/2009).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –  DEMARCAÇÃO DE TERRAS
INDÍGENAS –  AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC  –  ATO
ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO – TEORIA DA ASSERÇÃO – NECESSIDADE DE
ANÁLISE DO CASO CONCRETO PARA AFERIR O GRAU DE DISCRICIONARIEDADE
CONFERIDO  AO  ADMINISTRADOR  PÚBLICO  –  POSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO
PEDIDO.
1. Não viola o artigo 535 do CPC quando o julgado decide de  modo claro e objetivo
na  medida  da  pretensão  deduzida,  contudo  de  forma  contrária  à  pretensão  do
recorrente.
2. Nos termos da teoria da asserção, o momento de verificação das condições da
ação se dá no primeiro contato que o julgador tem com a petição inicial, ou seja, no
instante da prolação do juízo de admissibilidade inicial do procedimento.
3.  Para que se reconheça a impossibilidade jurídica do pedido, é  preciso que o
julgador,  no primeiro  olhar,  perceba que o petitum jamais  poderá ser  atendido,
independentemente do fato e das circunstâncias do caso concreto.
4. 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.
5. 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.
6. Para se chegar ao mérito do ato administrativo, não basta a análise in abstrato da
norma jurídica, é preciso o confronto desta com as situações fáticas para se aferir se
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a prática do ato enseja dúvida sobre qual a melhor decisão possível. É na dúvida que
compete ao administrador, e somente a ele, escolher a melhor forma de agir.
7. Em face da teoria da asserção no exame das condições da ação e da necessidade
de dilação probatória para a análise dos fatos que circundam o caso concreto, a ação
que  visa  a  um controle  de  atividade  discricionária  da  administração  pública  não
contém pedido juridicamente impossível.
8. A influência que uma decisão liminar concedida em processo conexo pode gerar no
caso dos autos pode recair sobre o julgamento do mérito da causa, mas em nada
modifica a presença das condições da ação quando do oferecimento da petição inicial.
Recurso  especial  improvido.  (REsp  879.188/RS,  Rel.  Min.  HUMBERTO  MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJe de 2.6.2009).
Salienta-se, por fim, que a questão que envolve eventual aplicação da teoria da 
reserva  do  possível  não  foi  examinada  pela  Corte  de  origem,  tampouco  foi
apresentada no  Recurso Especial. Assim, à falta do indispensável prequestionamento
e diante da  impossibilidade de inovação nessa fase processual, não se pode conhecer
do recurso nesse ponto.
Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na  decisão
agravada,  proferida  com  fundamentos  suficientes  e  em  consonância  com
entendimento  pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela
se insurge.
Por tudo isso, nego provimento ao Agravo Interno. É como voto”. 
(AgInt  no  REsp  1524045/RS,   AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL
2015/0072140-4,  Relator  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,
Julgamento 22/11/2016, DJe 27/08/2020, transitado em Julgado em 23/10/2020  –
inteiro teor 
https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?
seq=1557841&tipo=0&nreg=201500721404&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt
=20200827&formato=PDF&salvar=false). (Grifos do original e acrescentados).

A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no julgamento da

APELAÇÃO/REEXAME  NECESSÁRIO  N.  0000624-56.2015.4.01.3202/AM  (Julgamento

08/11/2017 - e-DJF1 19/12/2017 – inteiro teor anexo), deu parcial provimento às apelações

da União e da FUNAI e à remessa oficial, apenas para afastar a fixação prévia da multa por

descumprimento a sentença proferida pelo Juízo Federal da 1ª Vara Subseção Judiciária de

Tefé/AM, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na ação civil pública

proposta  pelo  MPF,  para  condená-los  “a  ultimar  o  processo  administrativo  para  a

demarcação da Terra Indígena Boca do Mucura, localizada no Município de Fonte Boa 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 diária,

deliberou  ,  arrimada  na  jurisprudência  do  STF,   que  a  omissão  estatal  injustificável,  

qualificada pela patente mora do Estado-administração na adoção das medidas necessárias à
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concretização da demarcação de terras indígenas, justifica a atuação jurisdicional, sem violar

o princípio da separação dos poderes. Eis a ementa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMARCAÇÃO
DE TERRA INDÍGENA. ÁREA DENOMINADA “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. RE-
CONHECIMENTO DA NATUREZA FUNDAMENTAL DO DIREITO À POSSE DA
TERRA PELOS POVOS INDÍGENAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO
DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DA RE-
SERVA DO POSSÍVEL. PRECEDENTES.
1. Trata-se de apelações interpostas pela União e pela FUNAI, em desfavor da sen-
tença  pela  qual  o  MM Juízo  Federal  da  1ª  Vara  Subseção  Judiciária  de
Tefé/AM julgou parcialmente procedentes 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 pra-
zos fixados no Decreto nº 1.775/96 e para que conclua no prazo máximo de
36 meses, sob pena de multa diária 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 reconhecimento e de-
marcação da referida área indígena remonta pelo menos ao ano de 2005, sendo cer-
to, por outro lado, que depois de decorridos mais de dez anos do referido requeri-
mento, a Coordenação-Geral de Identificação e Delimitação da FUNAI emitiu a Nota
Técnica nº 20, de 29 de fevereiro de 2016, informando que “até o presente momento
não existe procedimento de demarcação em curso no âmbito desta Fundação para re-
alizar estudos na área reivindicada pelo povo Kokama na área denominada Boca do
Mucura e se encontra atualmente em qualificação.”
3. Ainda que o decisum sob censura tenha enfrentado a controvérsia enfeixada nos
autos sem se debruçar com maior minudência sobre a afirmação de que a escassez
de recursos impossibilitaria a FUNAI de dar cumprimento às suas obrigações instituci-
onais com a presteza desejável, a questão foi abordada na sentença de forma sufici -
ente 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 relação destes com seu
habitat transcende a concepção de uma relação eminentemente civil e pa-
trimonialista, constituindo-se em parte integrante de seus chamados direi-
tos imemoriais, dentre os quais também se incluem as suas crenças, lín-
guas, 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 di-
reito fundamental e originário, justamente porque era originária e imemo-
rial a sua ocupação e porque ele instrumentaliza a proteção à própria iden-
tidade das comunidades indígenas. 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 di-
reito àqueles que ao longo do processo secular de colonização foram paula-
tinamente despojados de seus tradicionais locais de habitação, vendo, tam-

Processo nº 0803824-79.2017.4.05.8400 – AC -RN - Recurso Especial n.º  17.471/2021

24



MPF
Ministério Público Federal

 Procuradoria
  Regional da
  República
  5ª Região

bém com isso, ser perigosamente comprometida a sua própria identidade
cultural.
6. A Constituição Federal garante ao Poder Judiciário a atuação pronta e in-
dependente nos conflitos de interesse que substanciem a ocorrência de le-
são ou de ameaça de lesão a direito, conforme estabelecido no inciso XXXV
do art. 5º do Texto Constitucional, dispositivo que estabeleceu o princípio
da inafastabilidade da jurisdição, como um dos muitos mecanismos para a
efetivação do Estado de Direito Democrático.
7. A atuação jurisdicional vindicada pelo Ministério Público Federal não ob-
jetiva a indevida substituição do Poder Executivo pelo Poder Judiciário na
formulação de políticas públicas e na condução dos processos de demarca-
ção das terras indígenas, porque a concepção da política pública em ques-
tão já foi previamente definida em suas linhas gerais pela própria Consti-
tuição Federal, vindo a ser validamente regulamentada pelo Poder Executi-
vo mediante a edição do Decreto nº 1.775/1996, ditame normativo que em
momento algum está sendo afastado ou manietado. Assim, a atuação juris-
dicional provocada tem como causa a alegada mora do Estado-administra-
ção na adoção das medidas necessárias à concretização de uma política pú-
blica que já foi pregressamente concebida e normativamente operacionali-
zada. 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 justificativa para o não atendimen-
to de direitos fundamentais, à conclusão de que, em relação a eles, o Esta-
do não tem espaço para recusas ou esquivas, devendo se esforçar e se es-
merar para que as decisões políticas fundamentais insertas na Norma Ma-
triz sejam concretizadas a partir da determinação do constituinte 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 impossibilidade de o julgador decidir o mérito da
lide desbordando dos limites propostos pelas partes, confirmando, assim, o descabi-
mento do julgamento ultra e extra petita. Assim, inexistindo no feito pedido para que
a União seja compelida a transferir numerário para a sua longa manus, essa lacuna
não pode ser colmatada por ato de ofício do magistrado, sob pena de julgamento ex-
tra 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 grava-
me contra a Fazenda Pública, porquanto inexistente notícia ou indicativo de que o co-
mando 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 Fede¬ral da Primeira Re¬gião, por una-
nimidade, dar parcial  provimento às apelações e à remessa oficial,  nos termos do
voto do Relator. Brasília, 8 de novembro de 2017”.

O  cotejo analítico do relatório e voto demonstra a  similitude fática entre o

acórdão recorrido e o caso apontado, bem assim a divergência de interpretações. Confira-se:

“R E L A T Ó R I O
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Trata-se de apelações interpostas pela União e pela FUNAI, em desfavor da sentença
(fls. 358/364-v.) pela qual o MM Juízo Federal da 1ª Vara Subseção Judiciária
de Tefé/AM  julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na ini-
cial desta ação civil pública, para assim condená-los “a ultimar o processo
administrativo para a demarcação da Terra Indígena Boca do Mucura, loca-
lizada no Município de Fonte Boa 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  diária de
R$10.000,00 por mês, a ser revertido em favor da própria comunidade organizada.”
A União recorre a fls. 369/385, sob o argumento de que a determinação contida na
sentença configura violação ao princípio da separação dos poderes, já que a atribui-
ção de demarcação das terras indígenas é exclusiva do Poder Executivo.
Prossegue abordando a dinâmica do processo de demarcação de terra indígena sob o
prisma das diversas e complexas etapas a ele referentes, para assim concluir que a fi-
xação de um prazo peremptório para a sua finalização mostra-se por demais temerá-
rio, já que os estudos necessários para a correta resolução da questão não podem ser
realizados de forma atropelada, sob pena, inclusive, de se por em risco o próprio di-
reito que se pretende tutelar.
Ressalta, que não se pode falar na existência de mora que lhe possa ser atribuída em
relação ao específico processo demarcatório tratado no caso dos autos porque, pela
análise das fases que constituem os processos dessa natureza, percebe-se que a pri-
meira delas é desenvolvida no âmbito da FUNAI, de modo que somente após o seu
encerramento o feito é enviado para o Ministério da Justiça. Como o processo de de-
marcação em apreço ainda se encontra na primeira fase, conclui não poder se alegar
que seja responsável por qualquer demora.
Pondera, que não se pode falar em omissão sua na questão relativa à demar-
cação das terras indígenas, pois consoante a jurisprudência atualizada do
STF o prazo previsto no art. 67 do ADCT não é peremptório, mas sim pro-
gramático, servindo como uma orientação acerca da obrigatoriedade na re-
alização  dos  processos  de  demarcação,  mas  sem possibilitar  um conse-
quência sancionadora como decorrência de sua não observância.
A União transcreveu diversos excertos de julgados que entendeu favoráveis aos seus
argumentos, requerendo, ao fim, a reforma da sentença.
Em seu recurso de fls. 387/410-v., a FUNAI sustenta, em suma, que a sentença pro-
ferida deve ser reformada, porque a complexidade do procedimento de demar-
cação das terras indígenas impede a fixação de prazo peremptório para a
sua conclusão e porque a ingerência judicial sobre o necessário proceder
administrativo em juízo meritório configura ofensa ao princípio da separa-
ção dos poderes.
A apelante segue discorrendo acerca dos aspectos normativo-procedimen-
tais do processo de demarcação de terras indígenas, explicitando as sete
fases previstas no Decreto nº 1.775/96 para esse fim, desde a fase de iden-
tificação e delimitação da área, até o momento em que ela (FUNAI) leva ao
Oficial de Imóveis o competente decreto homologatório, para os fins de di-
reito.
Nesse sentido, registra que no ano de 2016 foi necessária a priorização, no
Estado do Amazonas, da continuidade dos procedimentos de identificação e
delimitação das terras indígenas mencionadas a fls. 338/341, sendo certo
que diante de diversas decisões judiciais proferidas em sede de ação civil
pública esse trabalho veio a ser paralisado.
Afirma, novamente, que não há prazo peremptório para a demarcação das
terras indígenas, daí porque não se pode falar em mora injustificada que
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lhe possa ser atribuída. Transcreve, em abono dessa tese, precedentes judi-
ciais que considera aplicáveis à espécie, para assim concluir que a sentença
recorrida está desprovida de lastro técnico que possibilite a constatação de
que o prazo de três anos seria suficiente para a ultimação do processo de-
marcatório em testilha.
A FUNAI reitera que a sentença recorrida incidiu em violação ao princípio
da separação dos poderes, já que a formulação e execução de políticas pú-
blicas é atribuição do Poder Executivo, observadas as balizas constitucio-
nais pertinentes, daí porque cabe a si elaborar seu cronograma de trabalho,
considerando as suas reais possibilidades de atuação, devendo ser evitado
o ativismo jurisdicional que implique a invasão da esfera de competência
da Administração pública. 
Integra ainda a argumentação recursal a tese de que a sentença recorrida
refutou a observância da cláusula da reserva do possível, deixando de con-
siderar a sua realidade administrativa, a dimensão das demandas que tem
de atender, em cotejo com as restrições orçamentárias que lhe vêm sendo
infligidas, estas que impõem a escolha de prioridades em sua atuação. 
Segue argumentando, que possui imensas demandas apresentadas pelas
comunidades indígenas, mas que lhe faltam os recursos necessários para
atendê-las de forma célere, chamando atenção o fato de que a gestão de
centenas de processos de identificação e demarcação de terras indígenas é
altamente complexa e custosa, obrigando a Administração a ter de fazer
escolhas trágicas.
Esquadrinhando a situação de precariedade de seus setores administrati-
vos, a apelante reforça a conclusão pela necessidade da eleição de priorida-
des com base em seu planejamento interno, sempre tendo por norte o po-
der  discricionário  da  Administração,  cujo  exercício  é  necessário  para  a
adaptação de sua atividade às exigências das circunstâncias individuais, de
modo que as medidas escolhidas sejam sempre as mais eficazes e úteis
para a sociedade.
A FUNAI aduz omissão na sentença quanto à obrigatoriedade de imposição de obriga-
ção à União para que ela forneça os recursos humanos, materiais e financeiros neces-
sários ao cumprimento da condenação imposta, tendo em mira que a FUNAI não tem
competência para fixação de seu orçamento e que os recursos que lhes são destina-
dos são notoriamente insuficientes para o atendimento das demandas sob sua res-
ponsabilidade.
Observa, nessa linha, que o próprio Poder Judiciário e o Ministério Público
enfrentam  dificuldades  semelhantes,  muitas  vezes  comprometedoras  da
efetivação de princípios e garantias constitucionais como a do acesso à jus-
tiça e da razoável duração do processo, o que evidencia que a cláusula da
reserva do possível tem aplicação para os três Poderes da União, não se
tratando de uma mera desculpa para justificar o descumprimento de direi-
tos fundamentais pelo Poder Executivo.
A Fundação apelante insiste que a sentença proferida não indicou a origem dos recur-
sos necessários para o cumprimento de suas determinações, embora essa questão ti-
vesse sido devidamente questionada em sua contestação. Pari passu, traz a lume o
fato de que o Congresso nacional aprovou a Emenda Constitucional 95/2016, segun-
do a qual as despesas da União só poderão aumentar de acordo com a inflação apu-
rada segundo o IPCA, sendo esta uma dificuldade a mais para o aporte de recursos
em seu favor. Em que pese ser assim, arremata, o Poder Judiciário vem impondo
condenações resultantes de pedidos formulados pelo Ministério Público, sem que se
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defina como se expandir o seu orçamento com vistas ao cumprimento de tais coman-
dos.
A apelante ainda rebate a afirmação feita pelo MPF no sentido de que o contingencia-
mento de seus recursos orçamentários se daria, principalmente, em razão da unidade
gestora não apresentar capacidade operacional de realizar a despesa, afirmando que
essa restrição é materializada por meio de decreto devidamente editado em conformi-
dade com o disposto nos arts. 8º e 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e da Lei de
Diretrizes Orçamentárias, restando evidente que contingenciamento de recursos tem
como causa a necessidade de cumprimento de metas de resultado primário ou nomi-
nal.
Reporta-se em seguida ao parecer pericial elaborado no âmbito do próprio MPF, se-
gundo o qual seria necessário que se apurasse a ocorrência de outros fatores para a
conclusão correta acerca das razões pelas quais determinados programas governa-
mentais não estão sendo executados na forma desejável, sem descuidar de registrar
a necessidade de valorização do poder discricionário da Administração na escolha de
qual programa dever ser priorizado, num quadro de contingenciamento orçamentário.
Retomando o debate sob o enfoque da grave crise econômica que alega assolar o
país e comprometer o funcionamento de toda a máquina administrativa,  a FUNAI
questiona como seria possível dar cumprimento às decisões judiciais que
estão sendo proferidas, notadamente num contexto em que diversas ações
de conteúdo símile à do presente processo foram propostas em datas próxi-
mas, com a fixação de prazo semelhante para o cumprimento dos respecti-
vos comandos.
Registra as providências que está adotando para dar efetivade à demarca-
ção das terras indígenas debatidas no caso concreto, a fim de demonstrar
que inexiste mora ou desídia que lhe possa ser imputável. 
Como argumento final, a FUNAI aduz a nulidade da sentença proferida, por falta de
fundamentação, já que nela não foram enfrentados os diversos argumentos apresen-
tados para justificar a mora quanto ao processo de demarcação objeto dos autos, es-
pecialmente em relação à escassez de recursos de toda ordem e sobre a necessidade
da União fornecer o instrumental exigido para o atendimento da determinação judici-
al. Assim, entende que a sentença encerrou violação às garantias do contraditório e
da ampla defesa asseguradas no art. 5º, LV, da CF/88, se subsumindo, da mesma
forma, às disposições do art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. 
Requer, assim, a anulação da sentença, com a subsequente aplicação da teoria da
causa madura, de modo que o mérito do processo seja analisado diretamente pelo
Tribunal.
Pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado pela FUNAI a fls.
415/425.
Contrarrazões do MPF, em peça única, a fls. 428/431-v.
É o relatório.

V O T O
1. Da contextualização fática da controvérsia.
Como visto do relatório, o MPF propôs a presente ação civil pública com o pro-
pósito de que a União e FUNAI fossem compelidas a dar seguimento e ulti-
mação ao 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.
Segundo se depreende da documentação presente nos autos, o pleito de reco-
nhecimento e demarcação da referida área indígena remonta pelo menos
ao ano de 2005 (cf. fls. 07/08), sendo certo, por outro lado, que depois de decor-
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ridos mais de dez anos do referido requerimento, a Coordenação-Geral de
Identificação e Delimitação da FUNAI emitiu a Nota Técnica nº 20, de 29 de
fevereiro de 2016 (fls. 338/341-v.), informando que “até o presente momen-
to não existe procedimento de demarcação em curso no âmbito desta Fun-
dação para realizar estudos na área reivindicada pelo povo Kokama na área
denominada Boca do Mucura e se encontra atualmente em qualificação.”
No mesmo documento foi explicitado que a chamada “qualificação” não gera au-
tomaticamente a abertura de nenhum procedimento administrativo, corres-
pondendo a um estágio em que a FUNAI está aberta a receber documentos
e informações preliminares de natureza antropológica, etnohistórica etc.,
estes que serão analisados e sistematizados “com o objetivo de motivar,
oportunamente, a constituição do grupo técnico multidisciplinar, responsá-
vel por realizar os estudos necessários a (sic) demarcação da área”.
Observa-se, portanto, que desde a data em que realizado o primeiro encami-
nhamento voltado ao reconhecimento e demarcação da área em apreço,
até pelo menos a data da intimação da sentença (na qual foi determinada
em sede de antecipação de tutela a criação do grupo multidisciplinar no
prazo de 45 dias), a FUNAI não adotou nenhuma providência prática volta-
da  à  deflagração  do  procedimento  administrativo  de  interesse  do  povo
Kokama, justificando essa inércia com as dificuldades operacionais e orça-
mentárias que seriam impeditivas do atendimento célere da postulação.
A resolução meritória da lide, portanto, desafia a verificação da solidez das
razões apresentadas pela União e pela FUNAI para justificar as razões da
longevidade da inércia que verdadeiramente se mostrou incontroversa.
Antes do ingresso na questão de fundo, contudo, é necessária a análise da preliminar
de nulidade da sentença suscitada pela FUNAI.

2. A alegação de nulidade da sentença 
A FUNAI sustenta que a sentença proferida não teria enfrentado todos os argumentos
por ela lançados acerca da impossibilidade de atendimento do pleito formulado pelo
Ministério Público Federal, bem assim quanto à necessidade de condenação da União
ao fornecimento do instrumental necessário ao cumprimento da decisão judicial even-
tualmente favorável à pretensão autoral.
A alegação não prospera.
Com efeito, ainda que o decisum sob censura tenha enfrentado a controvérsia enfei-
xada nos autos sem se debruçar com maior minudência sobre a afirmação de que a
escassez de recursos impossibilitaria a FUNAI de dar cumprimento às suas obrigações
institucionais com a presteza desejável, essa questão foi, sim, abordada pelo magis-
trado da origem, que sobre o ponto consignou:

“Não vinga nem mesmo a justificativa apresentada pela FUNAI de escassez de recur-
sos humanos, materiais e financeiros para a conclusão dos estudos. Essa alegação vai
de encontro ao raciocínio acima desenvolvido, da materialidade dos direitos na consti-
tuição e do desarrazoado excesso do prazo. Acolhê-la seria prestigiar a inércia corro-
siva dos direitos consagrados na carta, validando a falta de planejamento, a organiza-
ção estatal e eficiência enquanto princípio.”

Vê-se, pois, que a argumentação da FUNAI foi efetivamente valorada, conquanto de
forma sucinta. Ocorre que esse fato não compromete a higidez processual da senten-
ça, porque o silogismo afeto a esse tema se confunde com o próprio mérito da vexata
quaestio, devendo com esse enfoque ser apreciado. 
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Do mesmo modo, o édito sob censura cuidou de esclarecer qual a responsabilidade
da União, nos termos do Decreto 1.775/96, sendo com base nesse ditame fixados os
lindes da obrigação que a ela foi imposta.
Ad argumentandum, a pretensão da FUNAI para que a União fosse condenada a for-
necer-lhe o instrumental necessário ao cumprimento do julgado desborda do pedido
formulado pelo MPF (cf. item “a4”, fls. 2-V, verso), daí porque seu acolhimento subs-
tanciaria julgamento ultra petita em relação ao ente público central. 
Além disso, a postulação da FUNAI objetiva introduzir no feito uma relação jurídico-
obrigacional que a ele é estranha e que teria como partes contrapostas ela própria e
a União. Assim, em vez de ostentarem a condição de litisconsortes passivos necessá-
rios, os requeridos passariam a se situar em lados opostos do processo em relação a
essa específica questão da obrigatoriedade do repasse dos recursos necessários ao
cumprimento do julgado.
Como visto, o simples exame do pleito da FUNAI significaria a inauguração de uma
polêmica não emoldurada pela litiscontestatio, não sendo possível, portanto, a admis-
são do que ensejaria uma verdadeira confusão processual.
Assim, rejeito a alegação de nulidade levantada.

3. Do direito à demarcação das terras indígenas à luz do ordenamento ju-
rídico constitucional
É importante que de início se registre a inexistência de controvérsia acerca do reco-
nhecimento da demarcação das terras indígenas como um direito constitucionalmente
assegurado, e da compreensão de que o direito à posse da terra substancia um dos
aspectos preeminentes para o reconhecimento da autonomia e da preservação da
própria cultura indígena.
Nem a União e nem a FUNAI recusam essas premissas em sua resistência à preten-
são deduzida em juízo,  centrando-se, isto sim, na impossibilidade material  de dar
concretude ao direito alegado com a celeridade desejável, bem assim no descabimen-
to de uma atuação judicial de caráter injuntivo que lhes obrigasse a agilizar o proces-
so demarcatório debatido no feito.
O cerne da questão, portanto, não diz com o direito em si mesmo à efetivação da de-
marcação da terra denominada “Boca do Mucura”, porque somente ao final do pro-
cesso correlato é que será definido, sendo o caso, o seu reconhecimento como terra
indígena, apta, assim, a ser alcançada pelo decreto demarcatório.
E não poderia ser diferente, porque já é uníssona a compreensão de que a posse da
terra constitui um direito fundamental dos índios, forte em que a relação destes com
seu habitat transcende a concepção de uma relação eminentemente civil e patrimoni-
alista,  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 do art. 231 da Constituição Federal.
No mesmo sentido, a garantia do direito à posse da terra se traduz em importante
vetor de concretização da autonomia dos povos indígenas, esta que, por sua vez, ser-
ve como instrumento indispensável para o reconhecimento e garantia de outros fato-
res imprescindíveis ao reconhecimento de sua condição de sujeito de direito.
A propósito dessa questão, anota Luisa Fernanda Garcia Lozano  que: “Ao potenciali -
zar a autonomia dos povos indígenas como um direito, e ao zelar por sua defesa, evi-
denciou-se como esse é um dos eixos estratégicos para proteger outros direitos, tais
como: jurisdição, diversidade cultural e governo próprio, entre outros.”
É certo que a autonomia acima referida deve ser contextualizada à luz do ordena-
mento jurídico em vigor, não sendo possível a concepção de um ou de vários “esta-
dos autônomos” em cada uma das áreas demarcadas, como se cada um deles pudes-
se se por à margem da unidade nacional, o que de pronto se vê impossibilitado à luz
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da regra constante do art. 20, XI, da CF/88, que indica serem bens de propriedade da
União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
A autonomia dos povos indígenas há de ser compreendida no sentido da necessidade
de reconhecimento e garantia de sua identidade cultural, da valorização de seus cos-
tumes como elemento de caráter normativo e de autodeterminação, e ainda de seu
direito de exigir, com voz própria, a aplicação de políticas públicas voltadas à satisfa-
ção de seus específicos interesses.
Essa valorização encontra-se plasmada, por exemplo, na regra presente no art. 6º da
Lei 6.001/1973, segundo o qual: “serão respeitados os usos, costumes e tradições
das comunidades indígenas e seus efeitos, nas relações de família, na ordem de su-
cessão, no regime de propriedade e nos atos ou negócios realizados entre índios, sal-
vo se optarem pela aplicação do direito comum”. Idem no § 3º do art. 2º do Decreto
1.775/1996, que garante a participação do grupo étnico interessado em todas as fa-
ses do processo de demarcação das terras que ele alega ocupar.
Foi com essa perspectiva que o constituinte originário rompeu com a visão jurídica
que até então embutia um resíduo de preconceito e de paternalismo estatais em rela-
ção os indígenas, traduzidos inclusive na utilização em textos normativos de expres-
sões que reforçavam uma condição de menos valia em sua conceituação como sujei-
tos de direito, como se verifica da redação do art. 6º, III, do Código Civil de 1916,
que se vale do termo “silvícolas” na formação do rol das pessoas naturais considera-
das como relativamente incapazes.
É nesse cenário que o direito à posse da terra se consolida como um direito funda-
mental e originário, justamente porque era originária e imemorial a sua ocupação e
porque ele instrumentaliza a proteção à própria identidade das comunidades indíge-
nas. A garantia à posse da terra, portanto, não é apenas uma medida vertical de pro-
teção do Estado dispensada a quem não se pode autodeterminar, mas, antes, o reco-
nhecimento de um direito àqueles ao longo do processo secular de colonização foram
paulatinamente despojados de seus tradicionais locais de habitação, vendo, também
com isso, ser perigosamente comprometida a sua própria identidade cultural.
Como já posto, nem a União e nem a FUNAI refutaram a prevalência do direi-
to dos indígenas à posse das terras que tradicionalmente ocupam, o que
poderia sugerir a desnecessidade da abordagem ora levada a efeito para o
desfecho da lide. Contudo, o reconhecimento do grau de primazia do direito
em exame em verdade sintetiza importante elemento de convicção para a
fixação da diretriz a ser adotada no caso concreto, aí residindo a conve-
niência e oportunidade da digressão ora levada a efeito. 

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 in-
trusão na esfera de atuação 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 atuação pronta e independente
nos conflitos de interesse que substanciem a ocorrência  de lesão ou de
ameaça de lesão a direito, conforme estabelecido no inciso XXXV do art. 5º
do Texto Constitucional, dispositivo que entalhou o conhecido princípio da
inafastabilidade da jurisdição, um dos muitos mecanismos para a efetiva-
ção do Estado de Direito Democrático presentes na referida carta.
E não se diga, ademais, que a atuação jurisdicional vindicada pelo Ministé-
rio Público Federal objetiva a indevida substituição do Poder Executivo pelo
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Poder Judiciário na formulação de políticas públicas e na condução dos pro-
cessos de demarcação das terras indígenas.
O equívoco, data vênia, é evidente, porque a concepção da política pública
em questão já foi previamente definida em suas linhas gerais pela própria
Constituição Federal,  vindo a ser  validamente regulamentada 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 causa a alegada
mora do Estado-administração na adoção das medidas necessárias à con-
cretização de uma política pública que já foi pregressamente concebida e
normativamente operacionalizada, donde se infere que a assertiva em co-
mento não possui sustentação.
Ademais, a possibilidade de atuação jurisdicional em casos que tais possui
até mesmo respaldo normativo expresso, divisado no reconhecimento 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 adoção de providência de índole ad-
ministrativa (art. 12-B, I, da Lei nº 9.868/99).
Assim, sendo possível a provocação do Poder Judiciário em sede de contro-
le concentrado de constitucionalidade com o desiderato de se obter o supri-
mento de uma lacuna cuja só existência embuta indevida carga de lesivida-
de, não há razão lógica que seja impeditiva desse mesmo exercício de pre-
servação do ordenamento jurídico por conduto do controle difuso.
Aliás, pautado pela priorização da observância da separação dos Poderes
na hipótese de declaração judicial da malfazeja mora estatal, 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 incons-
titucionalidade 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 re-
querimento formulado pelo MPF não tem por escopo a judicialização do
procedimento demarcatório em si mesmo, com a utilização, por exemplo,
de peritos judiciais em substituição aos administrativos, 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 FUNAI que ultimassem, elas próprias, o processo
administrativo para a demarcação da Terra Indígena Boca do Mucura, con-
soante 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 oportunidade de re-
futar a tese esposada pelos apelantes, nos termos dos seguintes arestos
(destaquei):

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IN-
TERPOSIÇÃO EM 14.6.2016. DIREITO CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE PO-
LÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE
PODERES. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSI-
ÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 
1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar ao Estado a obri-
gação de fazer reparação em escolas, quando estas se encontrarem em condições
precárias, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso
ofenda o princípio da separação dos poderes. 
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[...] (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 Constitucional. Ação ci-
vil pública. Reforma em escola. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Vi-
olação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 
1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administra-
ção Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconheci-
dos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos
poderes, inserto 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 DIVULG 04-05-2017 PUBLIC 05-05-
2017)

****

Ementa: REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. RE-
FORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO AL-
BERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS
PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCOR-
RÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS ME-
RAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁ-
CIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOS-
TRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PES-
SOA HUMANA. OBSERVÂNCIA,  ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE
DA JURISDIÇÃO. 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 estabelecimen-
tos prisionais. 
II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. 
[...]
(RE 592581, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DI-
VULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)

A subsunção dos precedentes acima transcritos ao caso dos autos é verifi-
cada na constatação de que, como acentuado no tópico “2” deste voto, o
direito dos indígenas à posse das terras tradicionalmente ocupadas se re-
veste da natureza de direitos que para eles são fundamentais, já que inseri-
do no rol constitucional dos direitos essenciais à formação de sua identida-
de sociocultural, ao que se associam o reconhecimento à sua organização
social, costumes, línguas, crenças e tradições (v. art. 231, da CF/88), todos
com idêntica estatura. 
Afastada, portanto, a tese de que a sentença proferida ensejou ofensa ao
princípio da separação dos poderes.

5. Da inaplicabilidade da cláusula da reserva do possível
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Uma das teses presentes na apelação da FUNAI é a de que o procedimento ad-
ministrativo atinente à área denominada Boca do Mucura não teve início
em razão da grave restrição orçamentária que a ela vem sendo imposta.
Por essa razão, ela se veria obrigada a escolher, dentro de suas limitações,
os procedimentos a que daria seguimento e ultimação.
 Contudo, em que pese ser público e notório o fato de que a Administração
como um todo enfrenta redução e contingenciamento orçamentários, ainda
mais no atual cenário de aguda crise orçamentária que aflige o país, esse
fato não pode servir como justificativa para a longeva letargia que se verifi-
cou no caso presente.
A tese defensiva em apreço corporifica a chamada cláusula da reserva do
possível, que possibilita excepcionalmente ao Estado o não atendimento de
suas obrigações institucionais, na hipótese em que circunstâncias de natu-
reza insuperáveis,  notadamente de caráter orçamentário,  impossibilitem,
pontualmente, a concretização da atividade administrativa esperada.
Pois bem, tratando-se de uma excepcionalidade que dá ao Estado a justifi-
cativa para não cumprir com seu múnus, deve ela ser interpretada e valora-
da restritivamente, sob o risco de que esse preceito passe a ser utilizado
como uma verdadeira panaceia ao avesso, ou seja, como uma fórmula que
em vez de curar todos os males, possibilita que nenhum deles venha a ser
remediado, ao tempo em que isenta de qualquer responsabilidade aquele
que teria a tarefa de fazê-lo. 
Justo por essa razão foi que, capitaneados pelo STF, os tribunais pátrios
edificaram a compreensão acerca da inaplicabilidade da cláusula da reserva
do possível como justificativa para o não atendimento de direitos funda-
mentais, à conclusão de que, em relação a eles, o Estado não tem espaço
para recusas ou esquivas, devendo se esforçar e se esmerar para que as de-
cisões políticas fundamentais insertas na Norma Matriz sejam concretiza-
das a partir da determinação do constituinte originário para que assim vies-
se a ser feito.
A respeito dessa controvérsia, mostra-se valiosa a transcrição de elucidati-
vo fragmento do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello no julgamento
do ARE 745745/MG, no qual a Corte Constitucional assentou a impertinên-
cia da cláusula da reserva do possível como álibi para a não concretização
do direito à saúde. A ratio decidendi desse julgado é perfeitamente amoldá-
vel ao caso dos autos: 

“cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a
ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo esta-
do, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obriga-
ções constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa,
puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais im-
pregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.”

E prosseguiu o eminente decano da Corte Suprema:

“Mais do que nunca, é preciso enfatizar que o dever estatal de atribuir efetividade aos
direitos fundamentais, de índole social, qualifica-se como expressiva limitação à dis-
cricionariedade administrativa.”

Tratando de caso análogo – tomando-se a premissa de se também se examinar a efe-
tivação de direitos fundamentais –, o STF, por conduto de voto exarado pelo Ministro
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Gilmar Mendes no julgamento do Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo
860.979, novamente se manifestou pela inviabilidade da invocação da cláusula da re-
serva do possível como mecanismo idôneo de escape do Poder Público ao cumpri-
mento de suas obrigações:

“Inicialmente, conforme já posto na decisão agravada, constato que o acórdão recor-
rido não diverge da jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal, segundo a
qual o óbice imposto pelo princípio da separação dos poderes não inviabiliza, por si
só, a atuação do Poder Judiciário, quando diante de inadimplemento do Estado em
políticas públicas constitucionalmente previstas.

Incabível, portanto, falar em interferência indevida do Judiciário em matéria orçamen-
tário-financeira, quando a obrigação decorre de mandamento constitucional. Igual-
mente, mostra-se inviável a oposição da cláusula da reserva do possível nessas hipó-
teses, tendo em conta o núcleo de intangibilidade dos direitos fundamentais tutela-
dos.”

O Tribunal Regional Federal da 1ª região perfilha o mesmo entendimento: 

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. TRATAMENTO
MÉDICO.  COMPROVAÇÃO.  PROVA  DOCUMENTAL.  PRELIMINAR:  ILEGITIMIDADE
PASSIVA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA
DO POSSÍVEL. NÃO VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.  
[...]
5. Quanto à alegação da reserva do possível, em caso tais "O Estado não pode, a pre-
texto do descumprimento de seus deveres institucionais, esconder-se sob o manto da
"reserva do possível", pois essa não se presta como justificativa para que o Poder Pú-
blico se exonere do cumprimento de obrigações constitucionais, principalmente aque-
las que se referem aos direitos fundamentais da pessoa humana." (AGRSLT-14174-
68.2008.4.01.0000, Desembargador Federal Presidente Jirair Aram Migueriam, Corte
Especial, DJ de 26.2.2010). 
6. "Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administra-
dor, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador
da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação
dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos funda-
mentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos soci-
ais, igualmente fundamentais". Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
em 08/06/2010, DJe 21/06/2010.  
7. Recursos de apelação e remessa oficial conhecidos e não providos. 
(AC 0004768-41.2014.4.01.4000 / PI, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NU-
NES MARQUES, SEXTA TURMA, e-DJF1 de 25/08/2017)

Tanto nesses como em outros julgados que demandaram o enfretamento
do tema relativo à atuação do Poder Judiciário diante de uma omissão esta-
tal incompatível com a ordem jurídica, prevaleceu a compreensão de que a
aferição da legitimidade da interferência do Estado-juiz passa também pelo
exame da importância do direito tutelado, de modo que, cuidando-se de di-
reitos que objetivam a proteção do chamado mínimo existencial, a partici-
pação do Poder Judiciário não será apenas possível, senão, essencial.
E como visto, a posse da terra constitui um direito fundamental dos povos
indígenas, constituindo-se em parte integrante de seus direitos imemoriais.

Processo nº 0803824-79.2017.4.05.8400 – AC -RN - Recurso Especial n.º  17.471/2021

35



MPF
Ministério Público Federal

 Procuradoria
  Regional da
  República
  5ª Região

Desta forma, esse direito integra, para eles, o conteúdo dos direitos nuclea-
res e essenciais para uma vida dotada de um patamar mínimo de dignida-
de. 
Ao fim, é ainda digno de registro o fato de que em todos os precedentes
acima citados o STF e esta Corte cuidaram de afastar a tese da violação ao
Princípio da Separação dos Poderes previamente analisada no tópico ante-
rior, tendo por tônica o entendimento de que a atuação do Poder Judiciário
diante da omissão estatal em dar cumprimento a diretivas explícitas previs-
tas no Livro Regra não configura indevida intrusão na esfera de atuação
típica do Poder Executivo. 

(...)
Ante o exposto, dou parcial provimento às apelações e à remessa oficial, apenas para
afastar a fixação prévia da multa por descumprimento da decisão judicial.
É como voto”. (SIC).  (AC: 00006245620154013202 0000624-56.2015.4.01.3202, Re-
lator:  Juiz  Federal  Roberto  Carlos  de  Oliveira  (CONV.),  Julgamento:  08/11/2017,
QUINTA  TURMA,  Data  de  Publicação:  19/12/2017  e-DJF1  –  inteiro  teor
https://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?
p1=00006245620154013202&pA=&pN=6245620154013202).  (Grifos  do  original  e
acrescentados).

Vê-se, portanto, que os acórdãos acima citados se referem a caso semelhante

ao dos autos, reconhecendo-se ser possível a intervenção judicial em casos de demora ex-

cessiva na conclusão de procedimento demarcatório de terras indígenas.

 

Dessa forma, é de se concluir que o acórdão ora recorrido além de ter negado

vigência  artigos  489,  II,  §1º,  III  e  IV,  e  1.022,  inciso  II,  ambos  do  CPC,  divergiu  da

interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal Regional Federal da 1ª

Região. 

5. REQUERIMENTO

Pelo exposto, o Ministério Público Federal requer a essa Corte de Justiça o

conhecimento e provimento do presente recurso especial, para, preliminarmente, anular o

acórdão recorrido diante da patente violação dos artigos 489, inciso II e §1º, III e IV, e

1022,  inciso  II,  ambos  do  Código  de  Processo  Civil,  e,  no  mérito,  caso  ultrapassada  a

preliminar,  especialmente  como  forma  de  se  priorizar  a  economia  processual,  sejam

modificados os acórdãos objeto de questionamento, para o fim de reconhecer a divergência
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jurisprudencial  aqui  tratada,  afastando,  por  corolário  lógico,  o  entendimento  da

impossibilidade  de  intervenção  judicial  em casos  de  demora  excessiva  na  conclusão  de

procedimento demarcatório de terras indígenas.

 

Recife, 6 de julho de 2021.

[Assinado eletronicamente]
FRANCISCO MACHADO TEIXEIRA
Procurador Regional da República

FMT/imrd
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