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AO  DESEMBARGADOR  FEDERAL  VICE-PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL

FEDERAL DA 5ª REGIÃO.

Processo nº : 0803824-79.2017.4.05.8400 - APELAÇÃO CÍVEL/RN
Recorrente : Ministério Público Federal
Recorridos : União e FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI

PETIÇÃO N.º  17.148/2021

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador  Regional  da

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

RECURSO EXTRAORDINÁRIO,  com fundamento no art.  102,  III,  “a”,  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 e remetido à instância ad quem.

Recife, 6 de julho de 2021.

[Assinado eletronicamente]
FRANCISCO MACHADO TEIXEIRA

Procurador Regional da República
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AO  SENHOR  MINISTRO  RELATOR  E  DEMAIS  MINISTROS  DO  SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.

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 DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº  17.149/2021

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, vem, tempestivamente, à presença de

Vossa Excelência, interpor  RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no art. 102,

III, “a”, 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 Fede-

ral da 5ª Região (id. 4050000.22386037), no julgamento da Apelação Cível em epígrafe, in-

tegrado  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

Processo nº 0803824-79.2017.4.05.8400 – AC -RN – Recurso Extraordinário nº  17.149/2021

2



MPF
Ministério Público Federal

 Procuradoria
  Regional da
  República
  5ª Região

a título de danos morais coletivos, devendo o montante ser fixado pelo juízo, a fim de que

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. 
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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.

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
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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.
No caso, não se vislumbra essa excepcionalidade, uma vez que, conforme afirmado
pela  FUNAI,  "a  reivindicação  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
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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 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”.

Por sua vez, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por

unanimidade, negou provimento aos embargos declaratórios. 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, Ministério Público Federal,  inconformado com esse entendimento da

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

Extraordinário, com arrimo no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal,

para assegurar vigência ao artigo 67, dos Atos das Disposições Transitórias (ADCT),

razão pela qual, forte nessa perspectiva, aguarda-se que lhe seja dado provimento, nos

moldes aqui cogitados.

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

Processo nº 0803824-79.2017.4.05.8400 – AC -RN – Recurso Extraordinário nº  17.149/2021

6



MPF
Ministério Público Federal

 Procuradoria
  Regional da
  República
  5ª Região

CPC), em 18.08.2021 (quarta-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 (compatibilidade
com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal)

É se de deixar assente que não se pretende aqui uma revaloração de provas,

via incursão nos autos, o que seria inadmissível por força da jurisprudência sumulada dessa

Eg. Corte Superior (Súmula 279), mas sim discutir, abstrata e analiticamente, o critério de

valoração  eleito  no  acórdão  censurado,  que  se  tem  como  ofensivo  à  principiologia

constitucional que domina a matéria.

Em reforço,  é  de  se  dizer  que  não  há  uma  reapreciação  dos  elementos

probatórios (fatos e provas), mas sim o sentido de emprestar valor jurídico à questão (fatos

cuja existência já se encontra afirmada), do ponto de vista abstrato (matéria jurídica), de

modo  a  permitir  um  enquadramento  à  luz  da  melhor  interpretação  da  legislação

constitucional.

2.3 – Prequestionamento   (passagem incólume pelas Súmulas  
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal)

Este recurso extraordinário atende ao requisito do prequestionamento, visto

que a matéria constitucional foi apontada nos embargos de declaração ministerial e, por

conta disso, submetida ao exame da Corte Regional, dizendo respeito ao tema constitucional

relativo à omissão administrativa inconstitucional na demarcação de terras indígenas.

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
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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  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”.

Matéria constitucional 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
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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 este já bastante ultrapassado.

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.

 2.4 – Repercussão Geral da Questão

O presente recurso visa impugnar os acórdãos recorridos sob o fundamento

de violação ao artigo 67 dos Atos das Disposições Transitórias (ADCT), amoldando-se

ao art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil,  “Para efeito da repercussão geral, será

considerada a existência,  ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico,

político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”.

O que se busca dirimir é a correta interpretação do artigo 67, da ADCT, nas

hipóteses em que o Poder Público está sendo omisso na sua função de atender aos interes-

ses sociais específicos, determinados em sede constitucional, que confere aos índios o direito

originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam, bem como o prazo estabelecido

para a conclusão de sua demarcação. 

A  questão  posta,  por  sua  importância  jurídica  latente,  indica,

indubitavelmente, ser um caso de relevância ímpar e de repercussão geral, a exigir dessa

Corte Suprema o enfrentamento da matéria, porque a Constituição Federal estabelece que A

União concluirá  a demarcação das terras  indígenas no prazo de cinco anos a partir  da

promulgação da Constituição (art. 67, ADCF), prazo que, apesar de programático (RMS

26212/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1T, julgado em 03.05.2011), milita em favor dos

índios,  cuja demora excessiva e injustificável do Poder Público  para início e conclusão do
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procedimento  demarcatório  restringe  o  direito  que  se  busca  assegurar,  o  que  justifica

a intervenção judicial  para  garantir  aos índios os direitos  originários  sobre as  terras  que

tradicionalmente ocupam (art. 231, CF),  em razão dos princípios do acesso à justiça e da

inafastabilidade do controle jurisdicional para apreciar lesão ou ameaça a direito (art. 5º,

XXXV, CF/88), bem assim da duração razoável do processo e da eficiência da Administração

Pública (art. 5º, LXXVIII, e artigo 37, caput, da CF/88). 

O Suprem Tribunal Federal, em caso envolvendo a posse de terras tradicionais

indígenas, reconheceu a repercussão geral do Tema 1031 “Definição do estatuto jurídico-

constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das

regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional”: 

“CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  POSSE  INDÍGENA.  TERRA  OCUPADA
TRADICIONALMENTE  POR  COMUNIDADE  INDÍGENA.  POSSIBILIDADES
HERMENÊUTICAS  DO  ARTIGO  231  DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  TUTELA
CONSTITUCIONAL  DO  DIREITO  FUNDAMENTAL  INDÍGENA  ÀS  TERRAS  DE
OCUPAÇÃO TRADICIONAL. 
1. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do
estatuto  jurídico-constitucional  das  relações  de  posse  das  áreas  de  tradicional
ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional. 
2. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida”.
(RE  1017365  RG,  Relator(a):  Min.  EDSON  FACHIN,  julgado  em  21/02/2019,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 10-04- 2019 PUBLIC 11-04-2019).

Nesses  termos  resta  demonstrada  a  repercussão  geral  da  questão

constitucional discutida na matéria objeto do presente recurso extraordinário, que ultrapassa

os  limites  subjetivos  da  causa, envolvendo  tema  de  envergadura  constitucional,  cuja

solução, de modo nítido, evitará que as demandas com as mesmas características,  razão

pela qual deve ser ele conhecido e admitido.

2.5  -  Interposição  simultânea  de  Recurso  Extraordinário  e
Especial.

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 – Violação ao artigo 67, ADCT/CF 

Os acórdãos recorridos  violaram o  artigo 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, devendo ser reformado para que seja restabelecido o

respeito à norma constitucional, porquanto se reconheceu 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”, bem assim que “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”,  quando,  em verdade,  na ação civil  pública,  não se busca "decisão num

sentido  determinado.  Requer-se  tão  somente  o  início  do  procedimento  administrativo,

realizando-se as etapas do feito até o final,  com cumprimento dos prazos regularmente

previstos",  conforme destacou o  MPF.  Isso  porque a  omissão do Poder  Público  em dar

cumprimento  à  garantia  constitucional  de  demarcação  dos  territórios  indígenas  obsta  a

comunidade  Potiguara Eleotérios do Catu  de exercer plenamente seus direitos originários

sobre as terras que tradicionalmente ocupam, ensejando o controle jurisdicional.
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As terras indígenas são aquelas tradicionalmente ocupadas pelos índios, as

habitadas  em  caráter  permanente,  as  utilizadas  para  suas  atividades  produtivas,  as

imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as

necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições,

cabendo à União a sua demarcação (art. 231, caput e § 1º, da CF). 

Por sua vez,  o artigo 67, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

(ADCT), estipulou que a UNIÃO teria de concluir a demarcação das terras indígenas no prazo

de  cinco  anos  a  partir  da  promulgação  da  Constituição,  prazo  esse  considerado  pelo

Supremo  Tribunal  Federal  como  programático  para  conclusão  da  demarcação  de  terras

indígenas dentro de um período razoável (RMS 26212/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,

1T, julgado em 03.05.2011).

No caso dos autos, essa norma constitucional não está sendo assegurada, em

razão de ato omissivo ilegal praticado pela FUNAI e pela UNIÃO, consistente na ausência de

identificação  e  demarcação  física  do  território  pertencente  à  comunidade  Potiguara

Eleotérios do Catu.

Pelo que restou apurado no bojo do Inquérito Civil n.º 1.28.000.001338/2014-

56,  a FUNAI tem conhecimento da reivindicação da comunidade mencionada desde, pelo

menos,  abril  de  2010,  como  demonstra  cópia  de  ofício  em que  foi  noticiado  que  essa

reivindicação havia sido cadastrada no seu Sistema de Terras Indígenas (id. 2213010, p.

10).  Contudo,  segundo  informado  também pela  FUNAI,  (i)  a  reivindicação  fundiária  da

comunidade  Eleotério  do  Catu  encontra-se  autuada  sob  o  Processo  Funai

08620.138805  /2015-24 e    no “estágio de qualificação”  , ou seja, num planejamento interno

que não gera automaticamente a abertura de procedimento administrativo, onde se reúnem

informações preliminares de diversas naturezas, que serão analisadas e sistematizadas com

o  objetivo  de  motivar,  no  momento  oportuno,  a  constituição  de  Grupo  Técnico

multidisciplinar, responsável por realizar os estudos necessários à demarcação da área, com

base na legislação vigente; (ii) “essa reivindicação não está contemplada na programação do
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plano plurianual para a entidade” (PPA2016-2019), mas, por força da sentença proferida na

ação civil  pública originária, “insere-se neste Planejamento Anual os GTs que devem ser

constituídos” para a realização de estudos multidisciplinares; (iiii)  houve a priorização da

comunidade  Sagi-Trabanda  em detrimento  da  comunidade  Eleotério  do  Catu,  porque  a

primeira esta ameaçada de expulsão (Ids. 4050000.22277344 e 4050000.22277348).  Nada

de concreto voltado    à efetivação da demarcação da terra tradicionalmente ocupada pela  

comunidade Eleotério do Catu, portanto,   foi providenciado.  

Incontroverso que, apesar de o processo de demarcação de terras indígenas

ser complexo e constituído por várias etapas,  há uma excessiva demora no que tange à

determinação do início  dos trabalhos relativos à demarcação e à  delimitação das terras

tradicionalmente ocupadas pela comunidade indígena Potiguara Eleotérios do Catu.

Em  que  pese  os  memoriais  da  FUNAI  terem  sido  apresentados  após  as

contrarrazões ministeriais,  considerando que nada trouxeram de novo,  seguem, por sua

pertinência, trechos elucidativos dessa manifestação:

 “(…) A persistente omissão estatal vem impedindo o efetivo exercício dos direitos dos
índios  sobre  as  terras  que  tradicionalmente  ocupam  e,  de  outro  lado,  estimula
conflitos com não índios que também nelas residem ou ocupam suas redondezas.
A conduta ilegal e lesiva das apelantes é revelada na medida em que permanecem
inertes e deixam de tomar as providências necessárias para viabilizar a demarcação
das terras indígenas objeto da presente demanda.
Assim, a omissão quanto aos deveres legais e constitucionais de responsabilidade das
apeladas tem causado dano efetivo à população indígena interessada, a qual está
submetida  a  situação  de  vulnerabilidade  e  vem sendo  impedida  de  exercer  seus
direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam.
Rememore-se que a presente demanda cuida,  não apenas do direito dos índios à
ocupação  de  suas  terras  tradicionais  e  à  reprodução  física  e  cultural  que  lhes  é
peculiar, mas também da manutenção do regime de terras indígenas sobre porção do
território nacional que constitui patrimônio da União, nos moldes do art. 20, XI, da
Constituição Federal.
(…)
Infere-se  que  as  alegações  deduzidas  em  sede  recursal  apenas  renovam  os
argumentos de defesa que foram rechaçados na decisão do juízo a quo. Para melhor
esclarecer,  a  FUNAI  informa que,  atualmente,  estão em curso 110 (cento e  dez)
Grupos Técnicos no Brasil, cuja equipe de coordenação, responsável por acompanhar
e orientar os estudos de identificação e delimitação das terras indígenas, dispõe de
aproximadamente apenas 12 (doze) servidores. Além disso, afirma que os estudos
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envolvem momentos alternados de pesquisa de campo e de gabinete, demandando a
mobilização de diferentes setores do órgão, colheita de informações, pesquisas de
natureza fundiária e ambiental, articulação com entidades que possam prestar apoio
emergencial  ao grupo indígena em termos de segurança alimentar e nutricional  e
infraestrutura básica. Todas essas etapas preliminares duram, em média, 4 (quatro)
anos,  as  quais  são  seguidas  por  outros  procedimentos  de  reconhecimento,
formalização e execução, explicitados no Decreto nº 1.775/1996.
No que diz respeito ao quadro das comunidades indígenas existentes no Rio Grande
do Norte,  argumenta  que estão sendo priorizados  os  estudos  de  identificação  da
comunidade de Sagi/Trabanda, localizada no Município de Baía Formosa/RN, em razão
da  disputa  fundiária  existente  na  região,  que  culminou  com  a  judicialização  da
questão.  Dessa  forma,  segundo  a  FUNAI,  novos  trabalhos  somente  poderão  ser
realizados  a depender da disponibilidade de  profissionais  das  áreas  antropológica,
ambiental  e  cartográfica,  que  possam  confeccionar  relatórios  na  condição  de
colaboradores, haja vista que a Coordenação-Geral não dispõe de técnicos suficientes,
tampouco de mecanismos de contratação e de recursos orçamentários disponíveis.
Nesse  sentido,  a  FUNAI  alega  que  a  sua  carga  de  trabalho  excede  as  suas
capacidades  técnicas  e  orçamentárias  e  que  a  prolação  de  decisões  judiciais,
determinando  a  demarcação  e  delimitação  de  terras,  tem  causado  prejuízos  ao
planejamento desenvolvido pelo órgão e às análises técnicas empreendidas em casos
prioritários. Assim, afirma que somente após o término dos trabalhos referentes à
comunidade de Sagi/Trabanda, convocará uma reunião com as ideranças indígenas do
Estado, para colheita de informações que deverão subsidiar a decisão de iniciação de
estudos  em outras  áreas  reivindicadas,  em virtude  das  limitações  decorrentes  da
demanda  demarcatória  atual.  Desse  modo,  defende  que  ações  estão  sendo
desenvolvidas  no  sentido  de,  em  futuro  próximo,  atender  aos  interesses  da
comunidade Eleotérios do Catu.
No entanto, observa-se que as informações trazidas pelo setor de CoordenaçãoGeral
de Identificação e Delimitação da FUNAI objetivam adiar ainda mais a concretização
dos direitos dos índios à ocupação de suas terras tradicionais e à reprodução física e
cultural que lhes é peculiar, não sendo razoável cogitar de impossibilidades de ordem
financeira ou humana se a morosidade do processo demarcatório perdura por longo
período,  sem  a  execução  de  quaisquer  ações  efetivas  para  realização  do  direito
postulado.
Com efeito, os sobreditos argumentos apenas renovam as injustificáveis alegações
deduzidas para o não cumprimento dos deveres encartados na Constituição Federal.
Ao  contrário  do  manifestado,  a  situação  retratada  não  demonstra  nenhuma
proatividade dos órgãos em solucionar o caso em apreço, mesmo diante das suas
limitações  materiais,  tampouco  o  da  comunidade  Sagi/Trabanda,  também
acompanhada  nos  autos  do  Inquérito  Civil  nº  1.28.000.001192/2014-49,  e  que
tramita ainda sem desfecho satisfatório. Cumpre ressaltar que, quanto a esta última,
os estudos de identificação foram autorizados por meio da Portaria n.º 428, de 28 de
maio de 2015, mas ainda não foram concluídos.
Assim, observa-se que há clara violação da órbita coletiva, englobando o direito de
posse, uso, gestão da terra e dos recursos naturais titularizados pelos indígenas, de
sorte  que  a  concreta  omissão  administrativa,  reconhecida  por  sentença  judicial,
merece ser corrigida, impondose coativamente ao P  oder Público o cumprimento dos  
seus deveres”. (Id. 4058400.4166155) . (Grifou-se).
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Nada  obstante  os  argumentos  utilizados  pela  UNIÃO  e  pela  FUNAI,

especialmente no tocante ao limite de sua capacidade de pessoal para o trabalho, 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 estabelecido

para  a  conclusão  de  sua  demarcação,  o  qual,  apesar  de  programático,  não  justifica  a

omissão e a excessiva demora do Estado em iniciar e concluir o procedimento demarcatório,

tendo em vista que já se passaram mais 30 anos   desde a promulgação da Constituição de  

1988 e mais de 25 anos do Decreto 1.775/96, sendo possível, assim, a intervenção do Poder

Judiciário, ainda que se trate de ato administrativo discricionário relacionado à forma de

implementar a dita demarcação, e não na escolha de executá-la ou não,  para garantir  à

comunidade indígena Potiguara Eleotérios do Catu os direitos originários sobre suas terras

(art. 231, CF), em razão dos princípios do acesso à justiça e da inafastabilidade do controle

jurisdicional para apreciar lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, CF/88), bem assim da

duração razoável do processo e da eficiência da Administração Pública (art. 5º, LXXVIII, e

artigo 37, caput, da CF/88). 

Logo,  a  demarcação  das  terras  indígenas  é  um  direito  que  deve  ser

amplamente perseguido, admitindo-se a intervenção judicial, em caso de demora excessiva,

no sentido  de impor  à Administração Pública  omissa  o  cumprimento  de política  pública

constitucionalmente definida e suficientemente detalhada pela legislação infraconstitucional,

como concluiu o juízo sentenciante. Confira-se: 

“30. No mérito, cumpre decidir sobre a existência de ato omissivo ilegal imputável à
UNIÃO e à FUNAI consistente na ausência de identificação e demarcação física do
território  pertencente  à  comunidade  Potiguara  Eleotérios  do  Catu  e,  em  caso
afirmativo,  no  dever  de  ressarcir  a  aludida  comunidade  pelos  danos  morais
experimentados coletivamente pelo grupo em virtude dessa omissão.
31. Registre-se, por oportuno, que o primeiro pedido, conforme menciona o próprio
MPF, não busca "decisão num sentido determinado. Requer-se tão somente o início
do procedimento administrativo,  realizando-se as etapas  do feito  até o final,  com
cumprimento dos prazos regularmente previstos".
32. Dito isso, a Constituição Federal prevê, em seu art. 231, que "são reconhecidos
aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos
originários  sobre  as  terras  que  tradicionalmente  ocupam,  competindo  à  União
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens".
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33. Por sua vez, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT estipulou
que a UNIÃO teria de concluir a demarcação das terras indígenas no prazo de cinco
(05) anos a partir da promulgação da Constituição, prazo esse já considerado pelo
Supremo  Tribunal  Federal  como  programático  para  conclusão  da  demarcação  de
terras indígenas dentro de um período razoável (Primeira Turma, RMS 26212/DF, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 03.05.2011).
34.  No  âmbito  infraconstitucional,  a  Lei  n.º  6.001/73  criou  o  Estatuto  do  Índio,
havendo o Decreto n.º 1.775/96 disposto sobre o procedimento administrativo de
demarcação das terras indígenas.
35. No caso em tela, verifica-se que o pleito da comunidade Potiguara Eleotérios do
Catu, conforme diversas informações fornecidas pela FUNAI no âmbito do Inquérito
Civil  n.º  1.28.000.001338/2014-56,  sendo  a  mais  recente  de  16/08/2016  (Id.
2213047, pp. 8/9),  encontra-se no estágio de qualificação, que é considerado um
instrumento  técnico  de  planejamento  interno  que  não  gera  automaticamente  a
abertura de  nenhum procedimento administrativo.  Nele,  são reunidas  informações
preliminares  de  diversas  naturezas,  que  serão  analisadas  e  sistematizadas  com o
objetivo de motivar, oportunamente, a constituição de Grupo Técnico multidisciplinar,
responsável por realizar os estudos necessários à demarcação da área, com base
na legislação vigente.
36. Acrescente-se que a FUNAI tem conhecimento da reivindicação da comunidade
supracitada desde, pelo menos, abril de 2010, conforme demonstra cópia de ofício
(Id. 2213010, p. 10), em que a fundação noticiou que tal reivindicação encontrava-se
cadastrada no seu Sistema de Terras Indígenas.
37. Nesse contexto, vê-se que a controvérsia presente nesta demanda gira em torno
do reconhecimento ou não da omissão ilegal  referida no item 30 desta sentença,
resultando  disso,  caso  reconhecida  tal  omissão,  a  determinação  do  início  dos
trabalhos relativos à demarcação e à delimitação das terras em apreço.
38. Observa-se, neste processo, um conflito entre o direito da comunidade indígena
Potiguara Eleotérios do Catu de ver reconhecidas, delimitadas e demarcadas as terras
que tradicionalmente tem ocupado e o postulado da discricionariedade administrativa
alegado pelas requeridas quanto ao agir da FUNAI, especialmente diante dos parcos
reforços tanto financeiros quanto de pessoal.
39.  Não obstante a força dos  argumentos expendidos  pela  UNIÃO e pela FUNAI,
especialmente no tocante ao trabalho no limite de sua capacidade de pessoal, não
pode o Judiciário desprezar o mandamento constitucional que conferiu aos índios o
direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam, o que, no caso em
tela,  depende da instauração do processo administrativo para ver  reconhecido tal
direito.
40.  Não  configura  ingerência  indevida  do  Poder  Judiciário  na  discricionariedade
administrativa a sua atuação no sentido de impor à Administração Pública omissa o
cumprimento  de  política  pública  constitucionalmente  definida  e  suficientemente
detalhada pela legislação infraconstitucional.
41. Consoante noticiado mais acima, desde 2010 que a FUNAI tem conhecimento da
reivindicação da comunidade Potiguara Eleotérios do Catu, não havendo dúvidas de
que está-se diante de mora administrativa por parte das requeridas em instaurar o
processo administrativo para fins de demarcação das terras”. (Id. 4058400.3606128).

Como destacou o MPF, em seu parecer, “A norma constitucional, retirando o

poder discricionário do legislador e do administrador para definir através de lei as políticas
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que deveriam ser implementadas para a demarcação das terras indígenas, taxativamente

fixou o prazo de 5 anos para a conclusão, contados a partir de sua promulgação (art. 69

CF/88).  Em  assim  sendo,  uma  questão  que  normalmente  receberia  um  tratamento

exclusivamente político,  ficando ao sabor  do administrador  e  do legislador  ordinário,  foi

antecipada como jurídica pelo próprio Poder Constituinte, de modo que seu descumprimento

justifica o controle jurisdicional, uma vez que inserida como de ”legalidade” ”.

Com  efeito,  essa  evidente  inércia  estatal  extrapola  a  mera  ineficiência

administrativa, revelando um descaso com o direito constitucional de usar e gozar de suas

terras,  assegurado  às  populações  indígenas,  inclusive,  pelo  art.  67  do  ADCT/CF,  sendo

possível a intervenção do Judiciário para determinar ao Poder Público a adoção de medidas

assecuratórias desse direito constitucional sem que isso configure violação do princípio da

separação de poderes.

Nessa linha, esse  Supremo Tribunal Federal assim decidiu:

DECISÃO
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  –  DE  ARTICULAÇÃO  SOBRE  FUNDAMENTO  DO
ACÓRDÃO – AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
1.  O Tribunal  Regional  Federal  da 4ª Região confirmou o entendimento do Juízo
quanto à procedência de pedido formulado em ação civil pública. No extraordinário, a
recorrente  aponta  violados  os  artigos  461,  cabeça,  e  §§  3º  e  4º  do  Código  de
Processo Civil e 2º, 3º, incisos I, II, III e IV, 4º, inciso VII, 5º, incisos XXXV, LIV, LV,
LXXVIII, 76, 129, inciso V, 231, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, e 232 da Constituição
Federal.
Afirma contrariar o princípio da separação dos Poderes o estabelecimento de prazo
para o encerramento de processo administrativo destinado à demarcação de terras
indígenas, pertencentes à Tribo Xetá, nos municípios de Umuarama e Ivaté, Paraná.
Diz  tratar-se  de  causa  complexa. Aduz  usurpação  da  competência  do  Superior
Tribunal de Justiça, no tocante a atos de Ministro de Estado.
2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  EFEITO  SUSPENSIVO  À  APELAÇÃO.  NÃO
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS.  COMPETÊNCIA.  INTERESSE  PROCESSUAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA.  DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS.  DETERMINAÇÃO
JUDICIAL DE CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO JÁ INICIADO. ATIVISMO. OFENSA À
DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO.
1.  Na  hipótese  em que  o  pedido  de  agregação  de  efeito  suspensivo  à  apelação
acarreta a mitigação das disposições constitucionais contidas nos artigos 5º, LXXVIII,
231 e 67 (do ADCT), afigura-se de rigor a incidência do artigo 520, VII, do CPC, com
o recebimento do apelo somente no efeito devolutivo.
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2. Inexiste qualquer óbice processual a que membro do Poder Judiciário, no exercício
de suas funções típicas, singularmente, expeça determinações a Ministro de Estado,
notadamente porque a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se ao
processo e ao julgamento dos mandados de segurança e dos habeas data contra tais
autoridades (artigo 105, I, 'b', CRFB), sendo certo que o elenco constitucional das
prerrogativas jurisdicionais da Corte Superior, além de taxativo, desafia interpretação
restritiva.
3.  Não há que se falar  em ausência  de  interesse processual  ou  em ilegitimidade
passiva ad causam da União em ação civil pública que objetiva a determinação de
finalização do procedimento de demarcação de terra indígena, uma vez que a própria
Carta  da  República  arrola  dentre  os  bens  do  ente  político  federal  'as  terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios' (artigo 20, XI, CRFB) e fixa a obrigação da
União de demarcar, proteger e fazer respeitar as terras indígenas e todos os direitos
dos silvícolas (artigo 231 da CRFB).
4. Na esfera da promoção do mínimo existencial, apresenta-se legítima a intervenção
judicial ativista, sobretudo quando voltada à implementação do texto da Constituição
da República.
5. A não conclusão de Procedimento Demarcatório de terra indígena instaurado ainda
no ano de 1999 configura evidente omissão administrativa inconstitucional e impõe
(não apenas admite) a atuação do Poder Judiciário, não havendo que se falar em
interferência na discricionariedade administrativa (que, por certo,  não se confunde
com arbítrio).
6.  A  demora  excessiva  na  conclusão  do  procedimento  de  demarcação  das  terras
indígenas afronta, dentre outros, o princípio constitucional da razoável duração do
processo.
7. Apelações e remessa oficial improvidas.
De início, a ato impugnado mediante o extraordinário, no que tange à multa aplicada,
revela  interpretação  de  normas  estritamente  legais,  não  ensejando  o  acesso  ao
Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se
submeter ao Supremo controvérsia que não se enquadra no inciso III do artigo 102
da Constituição Federal.
Trata-se  de  hipótese  em  que  a  duração  do  processo  de  demarcação  de  terras
indígenas  ultrapassa  a  barreira  dos  20  anos.  Nem  com  muito  esforço  ter-se-ia
configurada violação a dispositivo constitucional, tendo em vista o contido no inciso
LXXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional
45/2004,  instituidor  da  garantia,  no  âmbito  judicial  e  administrativo,  da  razoável
duração do processo, de modo a autorizar a fixação de prazo, pelo Judiciário, para
finalização do procedimento administrativo.
3. Nego seguimento ao extraordinário”.
(RE 1296154, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, julgamento 23/11/2020, publicação
25/11/2020). (Grifou-se).

“(...) Passo à apreciação do recurso da FUNAI.
No tocante à alegada ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, a jurisprudência desta
Corte é firme no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode
determinar  que  a  Administração  Pública  adote  medidas  assecuratórias  de  direitos
constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação
do  princípio  da  separação  de  poderes,  uma  vez  que  não  se  trata  de  ingerência
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ilegítima de um Poder na esfera de outro. Nesse sentido, confiram-se os precedentes,
de minha relatoria:
“Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário.  Constitucional.  Ação  civil  pública.
Defesa  do  meio  ambiente.  Implementação  de  políticas  públicas.  Possibilidade.
Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.
1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a
defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras
gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a
qual comete ao Ministério Público a sua proteção.
2.  O  Poder  Judiciário,  em  situações  excepcionais,  pode  determinar  que  a
Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente
reconhecidos  como  essenciais  sem  que  isso  configure  violação  do  princípio  da
separação de poderes.
3. Agravo regimental não provido” (RE nº 417.408/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha
relatoria, DJe de 26/4/12).
“Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário  com  agravo.  Constitucional.  Poder
Judiciário.  Determinação  para  implementação  de  políticas  públicas.  Melhoria  da
qualidade do ensino público. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos
poderes. Não ocorrência. Precedentes.
1.  O  Poder  Judiciário,  em  situações  excepcionais,  pode  determinar  que  a
Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente
reconhecidos  como  essenciais  sem  que  isso  configure  violação  do  princípio  da
separação de poderes.
2.  Agravo regimental  não provido.“  (ARE nº 635.679/GOAgR,  Primeira  Turma,  de
minha relatoria, DJe de 6/2/12).
No mesmo sentido, destacam-se os seguintes julgados:
“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL  E
ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPLEMENTAÇÃO  DE  POLÍTICAS
PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER: REFORMA DE ESCOLA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº
850.215/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/4/15).
“DIREITO  CONSTITUCIONAL.  SEGURANÇA  PÚBLICA  AGRAVO  REGIMENTAL  EM
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  IMPLEMENTAÇÃO  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS.  AÇÃO
CIVIL  PÚBLICA.  PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA
NO PODER DISCRICIONÁRIO
DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O direito a segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante
a  implementação  de  políticas  públicas,  impondo  ao  Estado  a  obrigação  de  criar
condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.
2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando
inadimplente,  de  políticas  públicas  constitucionalmente  previstas,  sem  que  haja
ingerência  em  questão  que  envolve  o  poder  discricionário  do  Poder  Executivo.
Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.” (RE nº 559.646/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora a
Ministra Ellen Gracie, DJe de 24/6/11).
Ademais, verifica-se que o Tribunal a quo confirmou a sentença de primeiro grau, sob
o entendimento de que restou comprovado, de um lado, que não há justificativa para
a demora na conclusão do procedimento demarcatório da área litigiosa, considerando-
se  a  criação  do  grupo  técnico  pela  FUNAI  e  o  longo  tempo  decorrido  após  a
concessão da liminar e, de outro, que a multa não foi fixada em valor desarrazoado,
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estando limitada temporalmente. Extrai-se, do voto condutor do acórdão recorrido, os
seguintes trechos:
“(...)
No mérito, mantenho a sentença de lavra do MM. Juiz Federal, Dr. Rafael Castegnaro
Trevisan, que bem deslindou a controvérsia, em fundamentação a que adiro:
‘(...)
No caso em questão,  não é objeto de litígio a declaração desta ou daquela
terra  como indígena.  O  objeto  desta  ação  envolve  apenas  o  trâmite  do
processo administrativo destinado à demarcação da Terra  Indígena "Rio
dos índios", em si considerado.
As mesmas razões que ensejaram o deferimento da liminar devem ensejar, agora, a
procedência  do pedido formulado nesta ação.  As informações contidas na petição
inicial, corroboradas pela documentação que a instruiu, são claras no sentido de que
(a)  a  FUNAI  já  havia  constituído  grupo  técnico  para  realizar  os  estudos  de
identificação e delimitação da Terra Indígena de Rio dos Índios (nesse sentido, em
especial,  documento  da  fl.  98),  (b)  estava  havendo  injustificada  demora  para  a
ultimação dos  trabalhos,  especialmente  se considerados  os prazos  regulamentares
aplicáveis  ao  caso,  (c)  havia  e  ainda  há  relevante  conflito  indígena na  região,  a
justificar a necessidade de maior celeridade da Administração no trato do assunto, e,
diante da demora já havida, o ajuizamento desta ação.
Há, nestes autos, farta prova documental. O conflito na região já vem de
anos, tendendo a se agravar com o tempo. Não é demais registrar que o
prazo de um ano sugerido pelo MPF em seu pedido de liminar foi duplicado
por este Juízo na decisão das fls. 293 a 295. Mesmo após deferimento da
inicial, e após transcurso de dois anos depois da intimação das rés para o
cumprimento,  não  se  concluiu  o  processo  administrativo.  Após  o
ajuizamento desta ação e o deferimento da liminar, era de se esperar que o
Poder Executivo conferisse efetiva prioridade ao caso, já que sujeito à pena
de multa. Até mesmo um ofício foi expedido ao Sr. Ministro da Justiça, em
dezembro de 2003, comunicando o teor das decisões proferidas (fl. 297).
Verifica este Juízo, porém, que a efetiva priorização não ocorreu, razão pela
qual se verifica cabível a aplicação de uma pena pecuniária, revertendo a
respectiva  quantia  em benefício  da  comunidade  indígena  interessada,  a
maior prejudicada pela demora administrativa ensejadora do ajuizamento
da ação.
Improcede a defesa da ré no sentido de que a aplicação de multa pecuniária não teria
cabimento  contra  a  Administração  Pública.  Mesmo  que  presentes  ‘invencíveis
dificuldades operacionais  ou materiais’,  deve a Administração Pública  sujeitar-se à
Jurisdição,  pois  isso  decorre  da  ordem  constitucional  vigente.  O  Estado  é,  sim,
sensível à aplicação de penas pecuniárias, pois nunca foi tão corrente a preocupação
dos  Administradores  com  a  Despesa  Pública.  Já  teve  a  Administração  (Poder
Executivo) prazo razoável para cumprir o comando expedido pelo Estado enquanto
Poder Judiciário. Não o fazendo, deve surgir a consequência jurídica (sanção) para o
inadimplemento, isto é, o pagamento da multa pecuniária que reverterá em favor da
comunidade indígena prejudicada. (...)
(...)
Conforme já exposto nas decisões interlocutórias, o julgamento proferido nesta ação
não  importa  em  determinação  do  resultado  dos  trabalhos  de  demarcação
desenvolvidos pela FUNAI e pelo Ministério da Justiça, no que se refere ao conteúdo
das conclusões; importou a liminar, sim, em determinação judicial no sentido de que
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fossem concluídos os estudos,  pois  a  ilicitude residia  e ainda reside,  no caso, na
excessiva e injustificada demora para a ultimação dos trabalhos. Para este Juízo é
perfeitamente possível  separar o direito à  terra  indígena do direito  ao trâmite do
processo administrativo em tempo razoável. Partindo-se de tal premissa, para este
Juízo é perfeitamente possível a reparação pela demora antes mesmo de ser ultimada
a demarcação, pois uma questão não é necessariamente dependente da outra. (...)’
Dito isto, destaco que o art. 67 do ADCT determinou expressamente que a União
Federal tem o prazo de cinco anos para concluir a demarcação das terras indígenas, a
contar da data da promulgação da CRFB, ou seja, até outubro de 1993, prazo este
vencido há muito tempo.
Por  conseguinte,    de  um lado  comprovado que  não  há  justificativa  para  a  
demora  na  conclusão  do  procedimento  demarcatório  da  área  litigiosa,
considerando-se a criação do grupo técnico pela FUNAI e o longo tempo
decorrido após a  concessão da liminar e,  de outro,  que a multa não foi
fixada em valor desarrazoado, estando limitada temporalmente,  entendo
que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos  .  
A jurisprudência desta Corte ratifica o entendimento supra declinado, senão vejamos:
‘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.
(TRF4, APELREEX 2002.72.01.002869-1, Quarta Turma, Relator  p/ Acórdão Márcio
Antônio Rocha, D.E. 01/09/2008) Grifei’. (...)” (e-STJ fls. 452-455 – vol. eletrônico nº
6). (...).” 
(RE  1048056,  Relator  Ministro  DIAS TOFFOLI,  julgamento  16/04/2018,  publicação
19/04/2018). (Grifos do original e acrescentados).

O Superior Tribunal de Justiça também deliberou:
 
“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).
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3. Agravo Interno não provido”.
(AgInt no REsp 1524045/RS, 2015/0072140-4, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, Julgamento 22/11/2016, DJe 27/08/2020).

“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
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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.
(REsp 1114012/SC, 2009/0082547-8, Relatora Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA
TURMA, Julgamento 10/11/2009, DJe 01/12/2009).

Assim,  conclui-se  que  agiu  o  tribunal  de  origem  em  total  desacerto  e

contrariedade ao ordenamento constitucional brasileiro, violando o  artigo 67, ADCT, e à

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

4. REQUERIMENTO

Pelo exposto, o Ministério Público Federal requer a esse Supremo Tribunal

Federal o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para modificar os

acórdãos objeto de questionamento, para o fim de assegurar vigência ao artigo 67, ADCT,

restabelecendo a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Recife, 6 de julho de 2021.

[Assinado eletronicamente]
FRANCISCO MACHADO TEIXEIRA
Procurador Regional da República

FMT/imrd
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