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PROCESSO: 1001952-26.2020.4.01.4302 
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) 

POLO ATIVO: Ministério Público Federal (Procuradoria) 

POLO PASSIVO:ESTADO DO TOCANTINS e outros 
 
 
 
 
 

DECISÃO 
 
  
 
  
 
Tratam-se os autos de ação civil pública apresentada por Ministério Público Federal (MPF) em
face do Estado do Tocantins e Instituto de Terras do Estado do Tocantins (INTERTINS)
objetivando que o segundo requerido promova os atos administrativos necessários para a
demarcação da reserva Quilombola de Matões, na região de Conceição do Tocantins-TO
 
Alega a parte requerente que: a) foram certificados no Estado do Tocantins pela Fundação
Palmares 45  comunidades quilombolas, dentre elas a de Matões; b) o INTERTINS paralisou o
procedimento administrativo de titulação da terra sob a alegação de aguardo de aprovação de
projeto de lei versando sobre o procedimento administrativo para tanto; c) o Poder Executivo
Estadual, está em mora para o envio do P.L ao legislativo estadual; d) do Art. 68 do ADCT tem
 aplicação imediata e eficácia plena. e) deve ser utilizado como parâmetro do procedimento
administrativo o Decreto  Federal 4.887/2003; f) em sede de antecipação da tutela requer a
conclusão do procedimento administrativo no prazo máximo de 360 dias ou outro fixado em juízo.
 
Informa que tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a constitucionalidade do
Decreto n. 4.887/2003, entendeu que "o artigo 68 da ADCT, ao assegurar reconhecimento à
propriedade definitiva, encerra norma asseguradora de direitos fundamentais, de aplicabilidade
plena e imediata, uma vez que apresenta todos os elementos jurídicos necessários à sua própria
incidência" (ADI 3239, julgada em 08.02.2018), o Ministério Público Federal, em abril de 2018, por
meio do Ofício n. 872/2018 - ALM, reiterou os termos da Recomendação n. 6/2017, expedida ao
ITERTINS anteriormente, para que este órgão pudesse promover a regularização fundiária dos
territórios quilombolas situados em terras públicas estaduais independentemente de aprovação
de Lei Estadual específica, podendo utilizar para tanto, por analogia, das normativas federais e
instruções do INCRA.
 

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
Subseção Judiciária de Gurupi-TO

Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Gurupi-TO
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Em seguida, o ITERTINS, no final de abril de 2018, informou que atenderia a recomendação do
Parquet, de modo que havia determinado a juntada da Instrução do INCRA n. 57/2009 aos
respectivos processos e que os setores técnicos e jurídicos dariam encaminhamento aos efeitos
(conforme Ofício/ITERTINS n. 220/2018). Passado aproximadamente um ano, em abril de 2019,
por meio do Ofício n. 665/2019 - ALM, o Ministério Público, novamente, requisitou ao INTERTINS
informações sobre a situação dos procedimentos administrativos autuados pela autarquia.
Entretanto, de modo surpreendente e contraditório, o ITERTINS, por meio do Ofício 127/2019,
informou que os processos administrativos, autuados para a regularização fundiária das
comunidades quilombolas, encontram-se sobrestados, aguardando a aprovação do projeto de lei,
o qual está sob análise da Procuradoria Geral do Estado.
 
Visando resolver a demanda de forma célere, ainda no âmbito extrajudicial, foi designada reunião
para o dia 2/5/2019, na sede deste Parquet, em Palmas/TO, com a presença do membro do MPF,
da Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Tocantins - COEQTO, Defensoria
Pública Agrária do Estado do Tocantins e ITERTINS. Nos termos da Ata de Reunião, constante
dos autos, o ITERTNS informou que concluiu a elaboração da minuta do Projeto de Lei
autorizando o Estado do Tocantins a expedir os títulos para as comunidades quilombolas, cujo
texto já foi aprovado nos setores internos do Estado e ser entregue formalmente pelo Governador
do Estado à Assembleia Legislativa no dia 8.5.2019, às 16 horas, na Agrotins, de modo que o
texto da minuta foi lido durante a reunião, tendo sido manifestado a concordância de todos com o
mesmo. Ocorre que, ao tomar conhecimento de que o texto do Projeto de Lei não havia sido
encaminhado à Assembleia Legislativa, o Parquet requisitou à Casa Civil do Estado informações
sobre o andamento do feito. Em resposta, apresentada por meio do Ofício n. 1.146, de outubro de
2019, o Secretário - Chefe da Casa Civil esclareceu que tramita no Poder Executivo o
procedimento 2019/09020/000023, o qual se encontra em fase de instrução documental e técnica
no ITERTINS.
 
Pontua que o ITERTINS joga a responsabilidade pela omissão ao Governo, ao sustentar que não
há lei regulamentando e autorizando a regularização fundiária de território Quilombola, e o
Governo, por meio da Casa Civil, devolve a culpa ao ITERTINS, ao sustentar que o Projeto de Lei
está esperando que essa autarquia apresente a instrução documental e técnica para o processo
avançar. De forma evidente, nota-se flagrante jogo de empurra - empurra entre os Demandados.
 
Constatada a omissão dos Demandados quanto à concretização do direito fundamental,
consagrado por meio do art. 68 do ADCT, dotado, conforme o STF, de aplicabilidade plena e
eficácia imediata, inarredável a presente Ação Civil Pública para fins de, valendo-se da força
coercitiva do Poder Judiciário, garantir dignidade mínima aos membros da referida comunidade
quilombola, com efetiva demarcação e titulação do seu respectivo território.
 
Decisão id 308140358 determinou a intimação para manifestação prévia do Estado do Tocantins
e o INTERTINS.
 
O Estado do Tocantins e o INTERTINS informaram que se encontra em tramitação o processo
administrativo nº. 2017.34511.000409, referente à regularização fundiária da COMUNIDADE
QUILOMBOLA MATÃO (anexo processual), o qual foi autuado a fim de atender à Recomendação
nº. 07/2017/MPF. Alega que diante da inviabilidade jurídica de dar seguimento à titulação nos
termos da Instrução Normativa do Instituto Nacional de Reforma Agrária - INCRA, o ESTADO DO
TOCANTINS elaborou o Projeto de Lei que está em tramitação no ITERTINS para levantamento
técnico das comunidades quilombolas no âmbito estadual para posterior encaminhamento à
Secretaria da Casa Civil para análise e deliberação superior quanto a remessa à Assembleia
Legislativa do Estado do Tocantins. Conclui que não há que se falar em “recalcitrância” ou
“omissão” do ITERTINS nem “menospreza” a razoável duração do processo, como afirmado na
peça de ingresso do MPF, na consecução da tarefa de demarcar e titularizar a área ocupada,
uma vez que todas as etapas necessárias que lhe competem estão sendo adotadas para sua
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concretização. Id 322199397.
 
É o relatório. Decido.
 
Inicialmente, consigno que entendo inviável a realização de audiência de conciliação na tentativa
de compor as partes para uma solução mais célere da lide, tendo em vista o histórico de reuniões
extrajudiciais conduzidas pelo MPF que restaram infrutíferas resultando no ajuizamento da ação.
 
A concessão da tutela de urgência, de acordo com o art. 300, caput, do CPC, exige elementos
que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (requisitos positivos). O § 3º do aludido dispositivo legal traz ainda um
requisito negativo para a concessão da tutela, qual seja, a ausência de perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão. O artigo 12 da Lei n° 7.347/85 autoriza a concessão de mandado liminar,
com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. Logo, cabe verificar se estão
presentes os requisitos para deferimento de tutela.
 
A Constituição Federal assegura expressamente a proteção ao patrimônio imaterial consistente
na cultura e modo de vida dos grupos formadores da sociedade brasileira. As comunidades
remanescentes de quilombos possuem proteção com base no texto constitucional. Ademais os
direitos territoriais de comunidade quilombola, nos termos do Art.68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, combinado com o Decreto nº 4.887/2003, extrai-se que a
propriedade é coletiva.
 

 Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando
suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os
títulos respectivos.
 
Art. 17. A titulação prevista neste Decreto será reconhecida e registrada mediante
outorga de título coletivo e pró-indiviso às comunidades a que se refere o art. 2o,
caput, com obrigatória inserção de cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade e
de impenhorabilidade.
 

O compromisso do Constituinte com a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e com
a redução das desigualdades sociais (art. 3º, I e III, da CF) conduz, no tocante ao reconhecimento
da propriedade das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, à
convergência das dimensões da luta pelo reconhecimento – expressa no fator de determinação
da identidade distintiva de grupo étnico-cultural – e da demanda por justiça socioeconômica, de
caráter redistributivo – compreendida no fator de medição e demarcação das terras.
 
Incorporada ao direito interno brasileiro, a Convenção 169 da Organização Internacional do
Trabalho – OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, consagra a "consciência da própria identidade"
como critério para determinar os grupos tradicionais aos quais aplicável, enunciando que Estado
algum tem o direito de negar a identidade de um povo que se reconheça como tal. 
 
O acórdão proferido pelo STF no julgamento da ADIN de nº 3.239 afirmou que o art. 68 do ADCT
assegura o direito dos remanescentes das comunidades dos quilombos de ver reconhecida pelo
Estado a propriedade sobre as terras que histórica e tradicionalmente ocupam direito fundamental
de grupo étnico-racial minoritário dotado de eficácia plena e aplicação imediata. Nele definidos o
titular (remanescentes das comunidades dos quilombos), o objeto (terras por eles ocupadas), o
conteúdo (direito de propriedade), a condição (ocupação tradicional), o sujeito passivo (Estado) e
a obrigação específica (emissão de títulos), mostra-se apto o art. 68 do ADCT a produzir todos os
seus efeitos, independentemente de integração legislativa.  Passados mais de 3 anos da data de
início dos procedimentos para titularização dessa área quilombola, não há notícias de quando se
terá um resultado definitivo. As partes requeridas sequer trouxeram aos autos alguma previsão de
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término ou ainda um cronograma a ser cumprido.
 
Na hipótese dos autos, a omissão do Poder Público, cristalizada pela mora das partes
demandadas quanto à prática dos atos administrativos necessários à efetiva conclusão do
procedimento administrativo instaurado com a finalidade de identificação, reconhecimento,
delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pela comunidade de quilombolas
descrita nos autos, afronta o exercício pleno desse direito, bem assim, a garantia fundamental da
razoável duração do processo, com os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, no
âmbito judicial e administrativo (CF, art. 5º, inciso LXXVIII), a autorizar a estipulação de prazo
razoável para a conclusão do aludido procedimento.
 
Logo, a demora no processo de demarcação das terras das comunidades quilombolas, exige
adoção de medidas que visem garantir os direitos inerentes a dignidade da pessoa humana.
 
A probabilidade do direito está presente considerando que a comunidade Matões foi certificada
pela Fundação Cultural Palmares em 2015, e aguarda a instrução e conclusão do processo do
ITERTINS, instaurado em 2017, o qual encontra-se sobrestado aguardando a edição de Lei
Estadual específica sobre sua temática. O perigo da demora encontra-se consubstanciado na
incerteza quanto à titulação de suas terras em prazo razoável, sendo que as famílias que
compõem a Comunidade, todas bastante humildes, necessitam da regularização de suas terras
pelo ITERTINS, para que possam receber recursos federais de projetos destinados a oportunizar
capacitação, habilitação, principalmente para a população de jovens que está sem expectativa de
emprego. Uma vez obstada a demandada titulação pela mora injustificável no cumprimento de
dever legal dos requeridos, a subsistência do grupo vai se tornando cada vez mais dificultosa,
tanto do ponto de vista material, como do ponto de vista de manutenção de sua cultura e usos
tradicionais.
 
Assim, reconhecendo o direito à dignidade da pessoa humana e à vulnerabilidade social da
comunidade quilombola Matões, não há que se amparar a morosidade administrativa no processo
de demarcação e titulação de terras, revelando-se a tutela de urgência como medida protetiva
necessária nos termos delineados.
 
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória antecipada   determinando:
 
 a) ao ESTADO DO TOCANTINS e INSTITUTO DE TERRAS DO TOCANTINS - ITERTINS, para
que, no prazo de um ano, a contar desta decisão, conclua o procedimento administrativo de
identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pela
comunidade remanescente de Quilombo MATÕES, localizada no município de Conceição do
Tocantins/TO.
 
Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da presente
decisão, a ser revertida em favor da comunidade remanescente de Quilombo MATÕES.
 
Intimem-se as partes. Cite-se.
 
Em sendo apresentado na contestação quaisquer dos elementos do art. 337 do CPC ou se alegar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, dê-se vista à parte autora para réplica no prazo
de 15 (quinze) dias úteis.
 
Após a superação dos procedimentos acima, venham os autos conclusos para o saneamento
ou julgamento antecipado da lide, conforme a situação que se apresentar.
 
 
 
GURUPI/TO, data de assinatura.
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Eduardo de Assis Ribeiro Filho
 

Juiz Federal
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