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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA-TO

GABINETE DO 2º OFÍCIO

EXCELENTÍSSIMO(A)  JUIZ(ÍZA)  FEDERAL  DA  ___ª  VARA  DA  SUBSEÇÃO

JUDICIÁRIA DE ARAGUAÍNA/TO.

PRM-ARAGUAÍNA-MANIFESTAÇÃO-2310/2019

Procedimento Administrativo nº 1.36.000.000309/2017-38

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  presentado  pelo

Procurador  da  República  signatário,  no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,

legitimado nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição da República, do art. 6o., inciso VII,

alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar n. 75/1.993 e do art. 5o., inciso I, da Lei n. 7.347/1.985,

vem à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 1o., inciso IV, e 3o., ambos da

Lei n. 7.347/1.985, propor a presente:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,

com pedido de tutela provisória de evidência,

pelas razões de fato e fundamentos de direito adiante deduzidos, em face da:

(a) Fundação  Nacional  do  Índio  (FUNAI),  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno

(fundação pública), inscrita no CNPJ/MF sob n. 00.059.311/0001-26, sediada no Setor Comercial

Sul  (SCS),  Quadra 9,  Edifício Parque Cidade Corporate,  Bloco B,  Asa Sul,  CEP 70.308-200,

Brasília/DF,  podendo ser citada,  nos termos do art.  242,  § 3o.,  do Código de Processo Civil,

perante sua Procuradoria Federal Especializada no Estado do Tocantins, localizada na AANE 40,

Alameda 01, QI 8, Lote 1/A, Setor das Autarquias, Palmas/TO; e da
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(b) União, pessoa jurídica de direito público interno (ente político), podendo ser citada, nos

termos do art. 242, § 3o., do Código de Processo Civil, perante a Procuradoria da União no Estado

do Tocantins, localizada na Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Quadra 402 Sul, Conjunto 01,

Lote 13, Plano Diretor Sul, Palmas/TO.

OBJETO DA AÇÃO

A presente ação tem por objetivo obrigar a Fundação Nacional do

Índio  (FUNAI)  e  a  União  a  concluírem,  no  prazo  razoável  de  2  (dois)  anos,  o  processo

administrativo de ampliação da Terra Indígena Apinajé (instaurado pela Portaria n. 0429/PRES, da

FUNAI, de 27/04/1.994, e atualmente registrado sob o n. 08620.016870/2018-42).

I. O  S FATOS  .

1.  Este  2o.  Ofício  da  Procuradoria  da  República  no  Município  de

Araguaína/TO instaurou Procedimento Administrativo (autuado sob o n. 1.36.001.000309/2017-

38) em 25 de outubro de 2.017 com o fim de acompanhar o processo de redefinição dos limites

do território Apinajé no Estado do Tocantins, tendo em vista o teor dos documentos reunidos nos

autos  do  Procedimento  Prepartório  (posteriormente  convertido  em  Inquérito  Civil)  n.

08127.000168/97-24,  do  Ofício  de  Defesa  do  Meio  Ambiente,  Patrimônio  Cultural,  Índios  e

Minosrias da Procuradoria da República no Estado do Tocantins, no sentido de que, pela Portaria

n.  0429/PRES,  da  FUNAI,  editada  em  27  de  abril  de  1.994,  foi  instaurado  processo

administrativo  (atualmente  registrado  sob  o  n.  08620.016870/2018-42)  “com  a  finalidade  de

reestudar  a  identificação  da  área  indígena  Apinayé”,  com  prazo  de  20  (vinte)  dias  para  a

execução  de  trabalhos  de  campo  e  mais  60  (sessenta)  dias  para  a  entrega  dos  respectivos

relatórios.

2. Ocorre  que,  a  despeito  dos  mais  de  25  (vinte  e  cinco)  anos

transcorridos desde a instauração de referido processo administrativo, esse não foi concluído até o
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momento, e não há perspectiva de finalização em curto prazo, no que depender de ação voluntária

das requeridas.

3. Com efeito, por encaminhamento deliberado em reunião realizada

no dia  03 de agosto de 2.016,  na Procuradoria da República no Município de Araguaína/TO,

determinou-se à Diretoria de Proteção Territorial da FUNAI que apresentasse a qualificação da

reivindicação fundiária do Povo Apinajé (cf. Memória de Reunião n. 06/2.016).

3.1. Em resposta apresentada em  03 de maio de 2.017, a  Diretoria de

Proteção Territorial da FUNAI informou que até aquele momento a qualificação da reivindicação

do Povo Apinajé não havia sido realizada, na medida em que os Decretos Presidenciais n. 9.010,

de 23 de março de 2.017, e n. 9.018, de 30 de março de 2.017, teriam comprometido de forma

contundente a execução das ações de identificação e delimitação de terras indígenas, mas que,

apesar  disso,  referida  qualificação  havia  sido  incluída  no  planejamento  da  Diretoria  para  o

exercício de 2.017 (cf. Ofício n° 335/2017/DPT-FUNAI).

3.2. Considerando as informações prestadas pela Diretoria de Proteção

Territorial da FUNAI, em 13 de novembro de 2.018 esta Procuradoria da República requisitou

fossem  prestadas  informações  atualizadas  acerca  da  demanda  de  revisão  territorial  do  Povo

Apinajé (cf. Ofício n. 1039/2018-GABPRM2-JRCS).

3.3. Em  nova  resposta,  apresentada  em  14  de  janeiro  de  2.019,  a

Diretoria  de  Proteção  Territorial  da  FUNAI  afirmou  que  a  ação  de  qualificação  da  área

denominada “Apinayé II” estava prevista para ser realizada no ano de 2.018, mas em função do

Ofício-Circular n. 258, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que suspendeu

a modalidade de compra direta de bilhetes de passagens aéreas nacionais, não foi possível efetivá-

la.

3.3.1. Assentou,  ademais,  que  tendo  em vista  a  publicação  da  Medida
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Provisória  n.  870/2.019  –  a  qual,  pelo  art.  21,  transferiu  a  competência  de  identificação  e

delimitação de terras indígenas para o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -, o

planejamento  de atividades  relacionadas  às  reivindicações  fundiárias  indígenas  para  o ano de

2.019  encontrava-se  suspenso,  não  havendo  previsão  para  realização  da  qualificação  da  área

objeto desta ação (cf. Ofício nº 22/2019/DPT-FUNAI).

3.4. Em derradeira tentativa de resolução extrajudicial da demanda, esta

Procuradoria  da  República,  no  dia  16 de  julho  de  2.019,  requisitou  à  Diretoria  de  Proteção

Territorial da FUNAI que  encaminhasse cópia integral dos autos do processo administrativo n.

08620.016870/2018-42, bem como informasse se já havia data prevista para a realização da "ação

de qualificação da área denominada Apinayé II", então planejada para o ano de 2.018 (cf. Ofício

nº 923/2019-GABPRM2-TCC).

3.5. Em resposta apresentada no dia 18 de outubro de 2.019, a Diretoria

de Proteção Territorial da FUNAI deixou, mais uma vez, de apresentar o cronograma de realização

da  qualificação  da  reivindicação  territorial  do  povo  Apinajé  (cf.  Ofício  n.

1.038/2.019/DPT/FUNAI).

4. Em  face  do  quadro  narrado,  constatada  a  lesão  aos  direitos

fundamentais  dos  membros  do  povo  indígena  Apinajé  à  razoável  duração  do  processo

administrativo (Constituição  da  República,  art.  5º,  inciso  LXXVIII)  e,  por  consequência,  à

demarcação e proteção das terras que tradicionalmente ocupam  (CR, art.  231, “caput”), e

inviabilizada  a  alternativa  de  resolução  extraprocessual  do  problema,  impôs-se  ao  Ministério

Público Federal o ajuizamento da presente ação, voltada à condenação dos requeridos à obrigação

de fazer consistente   na conclusão  , no prazo razoável de 2 (dois) anos, do processo administrativo  

de ampliação da Terra Indígena Apinajé (n. 08620.016870/2018-42, instaurado pela Portaria n.

0429/PRES da FUNAI, de 27/04/1.994), localizada no Município de Tocantinópolis/TO.

II. OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
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II.i. Fundamentos jurídicos  dos pedidos de  tutela final (obrigação

de  fazer  consistente   na  conclusão  ,  no  prazo  razoável  de  2  (dois)  anos,  do  processo  

administrativo de ampliação da Terra Indígena Apinajé).

5. No  plano  do  direito  material,  fundamenta-se  o  pedido  de

condenação dos requeridos à obrigação  de fazer consistente   na conclusão  , no prazo razoável de 2  

(dois) anos, do processo administrativo de ampliação da Terra Indígena Apinajé no art. 5  o  , inciso  

LXXVIII,    da  Con  stituição  da  República  ,  segundo  o  qual  a  todos,  no  âmbito  judicial  e

administrativo,  são assegurados a   razoável duração do processo   e os meios que garantam a  

celeridade de sua tramitação.

5.1. Com efeito, o direito constitucional à razoável duração do processo

qualifica-se, em verdade, como verdadeira garantia fundamental, na medida em que, não tendo

como objeto imediato um bem específico da vida (integridade psicofísica, honra ou liberdade, por

exemplo),  volta-se  precipuamente  à  proteger  indiretamente  tais  direitos,  limitando,  por  vezes

procedimentalmente, o exercício de poder, assegurando ao indivíduo, consoante a lição de Paulo

Gustavo Gonet Branco,  a possibilidade de exigir dos poderes públicos o respeito ao direito que

instrumentaliza1.

6. No  caso  dos  autos,  a  necessidade  de  observância  da  garantia

fundamental à razoável duração do processo repercute, indiretamente, na proteção ao direito dos

índios,  constitucionalmente  assegurado,  de  demarcação  e  proteção  das  terras  que

tradicionalmente ocumpam, nos exatos termos do que dispõe o art. 231, “caput”, da Constituição

da República2, assim como os artigos 13 e 14 da Convenção n. 169 da Organização Internacional

1 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 11a. Edição. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2.016. P. 167.

2 “Art. 231. 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
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do Trabalho (OIT)3 – diploma promulgado pelo Decreto n. 5.051/2.004 e de status supralegal no

ordenamento  jurídico  brasileiro  (STF,  RE  349.703/RS4)  –  e  os  artigos  22  a  25  da  Lei  n.

6.001/1.973 (Estatuto do Índio)5.

7. É de se ressaltar que, no contexto de proteção do direito dos povos

indígenas  sobre  as  terras  que  tradicionalmente  ocupam,  cujo  principal  instrumento  é  a

demarcação,  o  constituinte  fixou  o  prazo  de  5  (cinco)  anos  para  que  a  União  concluísse  os

respeitar todos os seus bens.
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles 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.
§  2º  As  terras  tradicionalmente  ocupadas  pelos  índios  destinam-se  a  sua  posse  permanente,  cabendo-lhes  o
usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas
minerais  em terras  indígenas  só  podem ser  efetivados  com  autorização  do  Congresso  Nacional,  ouvidas  as
comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.
§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.
§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em
caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após
deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.
§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e
a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos
nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não
gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às
benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.
§ 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º.”.

3 “PARTE II - TERRAS
Artigo 13
1. Ao aplicarem as disposições desta parte da Convenção, os governos deverão respeitar a importância especial
que para as culturas e valores espirituais dos povos interessados possui a sua relação com as terras ou territórios,
ou com ambos, segundo os casos, que eles ocupam ou utilizam de alguma maneira e, particularmente, os aspectos
coletivos dessa relação.
2. A utilização do termo "terras" nos Artigos 15 e 16 deverá incluir o conceito de territórios, o que abrange a
totalidade do habitat das regiões que os povos interessados ocupam ou utilizam de alguma outra forma.
Artigo 14
1.  Dever-se-á  reconhecer  aos  povos  interessados  os  direitos  de  propriedade  e  de  posse  sobre  as  terras  que
tradicionalmente ocupam. Além disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas medidas para salvaguardar o
direito dos povos interessados de utilizar terras que não estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais,
tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de subsistência. Nesse particular, deverá
ser dada especial atenção à situação dos povos nômades e dos agricultores itinerantes.
2.  Os  governos  deverão  adotar  as  medidas  que  sejam  necessárias  para  determinar  as  terras  que  os  povos
interessados ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse.
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respectivos trabalhos (ADCT, art. 676).

7.1. Nessa linha, ao tempo em que as normas constitucionais garantem o

direito à duração razoável do processo e impõem ao Estado o dever de demarcar de modo célere

as Terras Indígenas,  o Decreto n.  1.775/1.996 regulamenta o  devido processo de demarcação,

vinculado  à  avaliação  técnica  e  seus  respectivos  prazos.  Note-se,  com  isso,  que  o  processo

administrativo  de  demarcação do território  tradicional  objeto  desta  demanda não se encontra,

sequer, na primeira fase, conforme quadro abaixo:

3.  Deverão  ser  instituídos  procedimentos  adequados  no  âmbito  do  sistema  jurídico  nacional  para  solucionar  as
reivindicações de terras formuladas pelos povos interessados.”.

4 Da ementa: “O status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil
torna inaplicável  a  legislação infraconstitucional com ele conflitante,  seja ela anterior  ou posterior  ao ato de
adesão.”.
5“Das Terras Ocupadas
Art. 22. Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das terras que habitam e o direito ao usufruto exclusivo
das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes.
Parágrafo único. As terras ocupadas pelos índios, nos termos deste artigo, serão bens inalienáveis da União (artigo
4º, IV, e 198, da Constituição Federal).
Art.  23.  Considera-se  posse  do  índio  ou  silvícola  a  ocupação  efetiva  da  terra  que,  de  acordo  com os usos,
costumes  e  tradições  tribais,  detém  e  onde  habita  ou  exerce  atividade  indispensável  à  sua  subsistência  ou
economicamente útil.
Art.  24.  O usufruto  assegurado aos índios  ou silvícolas  compreende o direito  à  posse,  uso  e  percepção das
riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas, bem assim ao produto da exploração
econômica de tais riquezas naturais e utilidades.
§ 1° Incluem-se, no usufruto, que se estende aos acessórios e seus acrescidos, o uso dos mananciais e das águas
dos trechos das vias fluviais compreendidos nas terras ocupadas.
§  2°  É  garantido  ao  índio  o  exclusivo  exercício  da  caça  e  pesca  nas  áreas  por  ele  ocupadas,  devendo  ser
executadas por forma suasória as medidas de polícia que em relação a ele eventualmente tiverem de ser aplicadas.
Art. 25. O reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse permanente das terras por eles habitadas,
nos termos do artigo 198, da Constituição Federal, independerá de sua demarcação, e será assegurado pelo órgão
federal de assistência aos silvícolas, atendendo à situação atual e ao consenso histórico sobre a antigüidade da
ocupação, sem prejuízo das medidas cabíveis que, na omissão ou erro do referido órgão, tomar qualquer dos
Poderes da República.”.

6 “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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7.2. A propósito, cumpre observar que os prazos constantes do processo

administrativo de demarcação (Lei n.  6.001/1.973 e Decreto n. 1.775/1.996) são  especiais em

relação àqueles previstos na Lei n. 9.784/1.999, conforme já se manifestou o Supremo Tribunal

Federal no RMS n. 26.212/DF7.

8. Na  espécie,  consoante  supra  relatado,  a  violação  à  garantia

fundamental  à  razoável  duração do processo é patente,  vez que o processo administrativo de

7 “EMENTA:  RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.  DEMARCAÇÃO DE TERRAS
INDÍGENAS.  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE  DO  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  DEMARCATÓRIO.
INEXISTÊNCIA.  DECRETO  1.775/1996.  CONSTITUCIONALIDADE  RECONHECIDA PELO  SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.  VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
I - Esta Corte possui entendimento no sentido de que o marco temporal previsto no art. 67 do ADCT não é
decadencial, mas que se trata de um prazo programático para conclusão de demarcações de terras indígenas dentro
de um período razoável. Precedentes. 
II – O processo administrativo visando à demarcação de terras indígenas é regulamentado por legislação própria -
Lei 6.001/1973 e Decreto 1.775/1996 - cujas regras já foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal
Federal. Precedentes. 
III – Não há qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois conforme se verifica nos
autos, a recorrente teve oportunidade de se manifestar no processo administrativo e apresentar suas razões, que
foram devidamente refutadas pela FUNAI. IV – Recurso a que se nega provimento.
(RMS 26212, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 03/05/2011, DJe-094
DIVULG 18-05-2011 PUBLIC 19-05-2011 EMENT VOL-02525-02 PP-00290)”
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ampliação  da  Terra  Indígena  Apinajé  (instaurado  pela  Portaria  n.  0429/PRES da  FUNAI,  de

27/04/1.994 e atualmente registrado sob o n. 08620.016870/2018-42) tramita há mais de 25 (vinte

e cinco) anos, em injustificável demora, para a qual não há perspectiva de resolução em curto

prazo,  no  que  depender  de  ação  voluntária  por  parte  das  requeridas,  pelo  que   se  revela  

imprescindível a   tutela judicial   da questão  .

9. A  possibilidade de  o  Poder  Judiciário  impor à  administração

pública  obrigação  de  fazer,  consistente  na  conclusão,  em  prazo  razoável,  de  processo

administrativo  de  demarcação  de  terras  indígenas é  questão  já  enfrentada  pelo  C.  Superior

Tribunal de Justiça, que  consolidou posição no sentido de que é possível que o Poder Judiciário

fixe prazo para que o Poder Executivo proceda à demarcação de terras indígenas, não obstante se

trate de ato administrativo discricionário relacionado à implementação de políticas públicas. 

9.1. Nesse sentido decidiu a Corte  em caso muito semelhante ao dos

autos, consoante julgado cujo excerto, publicado no Informativo n. 415, segue transcrito:

“DEMARCAÇÃO. TERRA INDÍGENA. PRAZO.

A demarcação de terra indígena é precedida de complexo processo administrativo que envolve diversas

fases e estudos de variadas disciplinas (etno-história, antropologia, sociologia, cartografia etc.) com o

fito de comprovar que a terra é ocupada tradicionalmente por índios. Vê-se, dessa complexidade, que

o procedimento demanda tempo e recursos para ser finalizado,  mas isso não quer dizer que,

apesar  de  não  se  vincularem  aos  prazos  definidos  pela  legislação  (Dec.  n.  1.775/1996),  as

autoridades  envolvidas  na  demarcação  possam  permitir  que  o  excesso  de  tempo  para  sua

conclusão cause a restrição do direito que pretendem assegurar. A própria CF/1988, em seu art. 5º,

LXXVIII, incluído pela EC n. 45/2004, garante a todos uma razoável duração do processo seja ele o

judicial  ou  o  administrativo,  bem como os  meios  para  essa  celeridade  de  tramitação.  No caso,  a

excessiva demora na conclusão da demarcação (10 anos) está evidenciada, sem que haja prova

sequer de uma perspectiva de encerramento.  Dessa forma,  é possível, conforme precedentes, o

Poder Judiciário  fixar prazo  para  que o  Poder Executivo  proceda  à  demarcação,  apesar de

tratar-se de ato administrativo discricionário relacionado à implementação de políticas públicas.

Registre-se que é por demais razoável o prazo de 24 meses fixado pelo juízo para a identificação e
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demarcação da terra indígena ou para a criação de reserva indígena (caso não conste que a

ocupação indígena é tradicional), sobretudo ao considerar-se que o prazo será contado do trânsito em

julgado  da  sentença.  Esse  entendimento  foi  acolhido,  por  maioria,  pela  Turma,  pois  houve  voto

divergente no sentido de que, dos autos, nota-se que o procedimento e suas providências não estão

paralisados, mas sim em curso, pois agora mesmo se busca realizar provas da ocupação. Precedentes

citados do STF: ADPF 45-DF, DJ 4/5/2004; do STJ: MS 12.847-DF, DJe 5/8/2008; MS 12.376-DF, DJe

1º/9/2008, e REsp 879.188-RS, DJe 2/6/2009. REsp 1.114.012-SC, Rel. Min. Denise Arruda, julgado

em 10/11/2009.8”.

8 A ementa:  “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
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10. Tal entendimento do Superior Tribunal de Justiça se coaduna com o

posicionamento há muito sedimentado no Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade

de o Poder Judiciário impor à administração pública obrigação de fazer, consistente na promoção

de medidas voltadas a conferir efetividade ao postulado da dignidade humana ou outros direitos

fundamentais – como os direitos originários dos índios à terra que tradicionalmente ocupam.

10.1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em

situações  tais  não  há   violação  ao    princípio  da  separação  dos  poderes  ,  vez  que  não  ocorre

intromissão  na  esfera  de  discricionariedade  do  administrador  público  –  que  tem  o  dever  de

conferir efetividade às normas constitucionais, notadamente as de eficácia plena, como no caso

dos autos -, tampouco   transgressão à   cláusula da reserva do possível  , eis que, em casos como os

citados,  cuida-se  da  garantia  ao  mínimo  existencial  –  o  qual,  como sabido,  compreende  um

complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de assegurar condições adequadas

de existência digna.

11. No âmbito do direito instrumental, a legitimidade ativa para a ação

resta devidamente caracterizada, haja vista que é função institucional do Ministério Público, nos

termos do art. 129, inciso III, da Constituição da República, assim como do art. 5º, inciso I, c. c. o

art. 1º, inciso IV, ambos da Lei n. 7.347/1.985, promover a   ação civil pública   para a proteção dos  

interesses  difusos  e  coletivos -  dentre  os  quais  o  direito  constitucionalmente  assegurado  à

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.”.
(REsp  1114012/SC,  Rel.  Ministra  DENISE  ARRUDA,  PRIMEIRA TURMA,  julgado  em  10/11/2009,  DJe
01/12/2009).
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razoável duração do processo administrativo (CR, art. 5º, LXXVIII), garantia fundamental de

índole instrumental que, na espécie, volta-se à proteção ao direito originário dos índios sobre as

terras que tradicionalmente ocupam (CR, art. 231) -, a qual, por força do art. 3º de mencionado

diploma legal, pode ter por objeto, além da condenação em dinheiro, o cumprimento de   obrigação  

de fazer   e de   não fazer  .

11.1. No que se refere, especificamente, ao Ministério Público Federal,

a atribuição para a promoção da ação civil  pública para a proteção dos interesses individuais

indisponíeis, difusos e coletivos relativos às  comunidades indígenas encontra-se expressamente

prevista no art. 6o., inciso VII, alínea “c”, da Lei Complementar n. 75/1.993.

11.2. Ademais,  conforme se depreende da narrativa dos  fatos,  no caso

presente a via mais adequada à proteção de tais direitos, titularizados pelos indígenas membros do

Povo  Apinajé,  é  a    processual  ,  diante  da  necessidade  premente  de  fazer  cessar  a  lesão  aos

mencionados  bens  jurídicos  transindividuais,  a  justificar,  à  luz  do  art.  5º,  inciso  XXXV,  da

Constituição da República, a propositura da presente ação, notadamente diante da postura inerte

das requeridas.

12. De  outro  lado,  ambas  as  requeridas  ostentam  legitimidade para

figurarem no  polo    passivo   da presente ação, vez que,  por se tratarem de pessoas jurídicas de

direito  público,  componentes  do Estado (em sentido  amplo),  lhes  é  comum o dever  geral  de

garantia  dos  direitos  fundamentais,  dentre  os  quais  o  direito  à  razoável  duração do processo

administrativo.

12.1. Nessa  linha,  no  que  se  refere,  particularmente,  à  FUNAI, sua

legitimidade passiva para a ação encontra-se reforçada pelo que dispõe o art.  1º., inciso I, alínea

“b”,  da Lei n.  5.371/1.967, segundo o qual referida fundação pública tem como uma de suas

finalidades assegurar o cumprimento da política indigenista no que se refere à garantia da posse

permanente permanente das terras que habitam e ao usufruto exclusivo dos recuros naturais, sendo
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certo  que,  nos  termos  do  art.  1o.,  “caput”,  do  Drecreto  n.  1.775/1.996,  que  dispõe  sobre  o

procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas, essas serão administrativamente

demarcadas por iniciativa e sob a orientação do órgão federal de assistência ao índio.

12.1.1. É de  se  ressaltar,  a  propósito,  que  não  se  olvida  que  a  Medida

Provisória n. 870/2.019 transferiu a atribuição para a demarcação de terras indígenas ao Ministério

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Todavia, referido diploma legal, na parte mencionada,

encontra-se  suspenso em razão de medida  cautelar  concedida  pelo  Min.  Roberto  Barroso,  do

Supremo Tribunal  Federal,  nos  autos  das  Ações Diretas  de Inconstitucionalidade de n.  6.172,

6.173 e 6.174, pelo que remanesce a legitimidade passiva da FUNAI para integrar a lide.

12.2. Com relação,  especificamente,  à  União,  sua legitimidade passiva

para ação é intensificada em face do teor do art. 36 da Lei n. 6.001/1.973, que estabelece que lhe

compete adotar as medidas administrativas adequadas à proteção da posse dos indígenas sobre as

terras que habitem (“caput”), sendo certo que, quando forem propostas medidas judiciais em face

do órgão federal  de assistência  – vale  dizer,  a  FUNAI –    a União será litisconsorte passiva  

(parágrafo único).

13. Portanto, de  todo  o  quadro  apresentado,  resta  indubitável  a

ocorrência de lesão à garantia fundamental à razoável duração do processo – e, indiretamente, ao

direito originário dos indígenas do Povo Apinajé sobre as terras que tradicionalmente ocupam -,

razão pela qual se mostra como medida de Justiça a imposição de obrigação de fazer consistente

na conclusão  , no prazo razoável de 2 (dois) anos, do processo administrativo de ampliação  

da Terra Indígena Apinajé.

14. Vencidas as questões de mérito relativas à fundamentação jurídica

do pedido de tutela final, passa-se à análise dos fundamentos jurídicos do pedido de tutela de

provisória de evidência.
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II.ii. Fundamentos  jurídicos  do  pedido  de  tutela provisória de

evidência (determinação de realização, no prazo de 6 (seis) meses, da ação de qualificação da

área denominada “Apinayé II”).

15. A concessão de tutela de tutela provisória de evidência, consistente

na determinação aos requeridos FUNAI e União que realizem, no prazo de 6 (seis) meses, a ação

de qualificação da área denominada “Apinayé II”, é providência   necessária   e   adequada   ao caso  

em análise, o que é atestado pela presença,  in casu,  do   requisito   autorizador do deferimento da  

medida, nos termos do art. 12, caput, da Lei n. 7.347/1.985 e do art. 311, inciso IV, do Código de

Processo Civil.

 15.1. Nessa linha,  tem-se que a petição inicial encontra-se instruída com

prova documental suficiente dos fatos constitutivos dos direitos que fundamentam juridicamente a

ação, reunida em procedimento administrativo instaurado por este 2o. Ofício da Procuradoria da

República no Município de Araguaína/TO (cf.  documento 01), sendo certo que  aos requeridos

não será possível opor prova capaz de gerar dúvida razoável. 

15.2. Expressamente,  resta  suficientemente  caracterizado  pelos

documentos acostados a esta exordial a violação à garantia fundamental à razoável duração do

processo, vez que o processo administrativo em questão já tramita há mais de 25 (vinte e cinco)

anos,  não  havendo  qualquer  circunstância  idônea  que  justifique  o  prolongamento  excessivo

verificado.

16. Presente, pois, requisito necessário à concessão de tutela provisória

de evidência (CPC, art. 311, inciso VI), impõe-se a determinação aos requeridos de realização, no

prazo de 6 (seis) meses, da ação de qualificação da área denominada “Apinayé II”.

III. OS PEDIDOS.
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17. Diante do exposto, distribuída e autuada esta com os documentos

que a instruem, na forma do artigo 320 do Código de Processo Civil, requer-se:

(a) com fundamento no art. 12,  caput, da Lei n. 7.347/1.985 e no artigos 311, inciso IV, do

Código de Processo Civil, a concessão   de   tutela de evidência  , para que,  após audiência

do representante judicial  das requeridas,  com pronunciamento no prazo máximo de 72

(setenta e duas horas), a teor do art. 2o. da Lei n. 8.437/1.992, seja determinado, de forma

solidária, aos requeridos   Fundação Nacional do Índio   (FUNAI)   e     União   que realizem   a

ação de qualificação da área denominada “Apinayé II”, obrigação cujo cumprimento deve

ser concluído no prazo de 6 (seis) meses, sob pena de imposição de multa cominatória no

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada dia de descumprimento (CPC, art. 301);

(b) a designação   de audiência de conciliação   e a citação   das requeridas   para comparecimento,

nos  termos  do  art.  334  do  Código  de  Processo  Civil,  ocasião  em  que,  havendo

reconhecimento da procedência dos pedidos,  será oportunizada a elaboração de acordo

quanto ao modo e ao prazo de cumprimento da obrigação de fazer objeto da presente ação;

(c) a  admissão    de  todos  os    meios  de  prova   em Direito  reconhecidos  ,  dentre  os  quais  a

realização de perícias, a oitiva de testemunhas, o depoimento pessoal do representante das

requeridas e outras que se fizerem necessárias, e especialmente a juntada de documentos

que seguem anexos a esta exordial;

(d) a dispensa   de pagamento de custas, emolumentos  e outros  encargos  , desde logo, à vista

do disposto  no art. 18 da Lei n. 7.347/1.985  e no art. 87 da Lei 8.078/1.990;

(e) ao final, a  procedência    a presente ação  , para que, com fundamento no art. 11 da Lei n.

7.347/1.985, sejam as requeridas condenadas solidariamente ao cumprimento da obrigação

de fazer  consistente  n  a  conclusão,    no prazo  razoável  de  2  (dois)  anos  ,  do  processo  

administrativo  de  ampliação  da  Terra  Indígena  Apinajé  (instaurado  pela  Portaria  n.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA-TO

GABINETE DO 2º OFÍCIO

0429/PRES,  da  FUNAI,  de  27/04/1.994,  e  atualmente  registrado  sob  o  n.

08620.016870/2018-42).

Dá-se à causa, para efeitos legais, o valor de R$ 100.000,00 (cem

mil reais).

Araguaína/TO, 05 de novembro de 2.019.

THALES CAVALCANTI COELHO

Procurador da República

Índice de documentos anexos

Documento  01:  Procedimento  Administrativo nº  1.36.000.000309/2017-38,  do  2o.  Ofício  da

Procuradoria da República no Município de Araguaína/TO.

Obs.: todas  as  referências,  no  corpo  da  petição,  à  paginação  do  documento,  referem-se  à

numeração de página original dos autos do procedimento, desconsiderando eventuais alterações

decorrentes de sua digitalização.
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