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  CLASSIFICAÇÃO: SENTENÇA TIPO A

 

SENTENÇA

I. RELATÓRIO

1.O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF  ajuizou esta Ação Civil
Pública em face da UNIÃO, da FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI, do
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA e do INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE – ICMBio alegando, em síntese, que:

2.(a) foi instaurado o Inquérito Civil nº 1.36.002.000017/2018-76, em razão
de representação que noticia suposta violação à integridade física e ameaças a índios
isolados que vivem na Ilha do Bananal, em uma região denominada Mata do
Mamão;

3.(b) o referido inquérito apurou que um índio isolado teria sido morto por
um fazendeiro, dono de um retiro arrendado na Ilha do Bananal;

4.(c) em razão de um número expressivo de queimadas, principalmente
nas regiões de cerrado e na Amazônia, tendo sido a Mata do Mamão particularmente
afetada;

5.(d) o apoio solicitado para combater o incêndio na Mata do Mamão,
inicialmente, foi negado, somente vindo auxílio à brigada contra incêndio do ICMBIO
após recomendação expressa do Ministério Público;

6.(e) há farta evidência da existência do grupo indígena Avá-Canoeiro
refugiado na Mata do Mamão, tendo a Funai conhecimento de que o referido grupo se
encontra em situação de risco;

7.(f) está ocorrendo omissão da Funai ao não realizar diligências para
identificação, localização e proteção dos índios isolados da Mata do Mamão;

8.(g) como a área em questão se encontra nos limites do Parque Nacional
do Araguaia, faz-se necessário que o ICMBio atue, dentro das suas atribuições, na

Num. 268678477 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: ADELMAR AIRES PIMENTA DA SILVA - 20/07/2020 10:47:15
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20072010471541200000264426178
Número do documento: 20072010471541200000264426178



proteção do território.

9.Com base nesses fatos, formulou os seguintes pedidos:

10.(a) em sede de tutela de urgência, a obrigação de fazer consistente:
(a.1) seja estabelecida área de restrição de ingresso e trânsito de terceiros, nos
termos do art.7º do Decreto nº 1.775/1996, na localidade conhecida como “Mata do
Mamão”, no interior da Ilha do Bananal, em que identificadas vestígios da presença de
índios isolados Avá-Canoeiro; (b) sejam adotadas, no prazo de 60 dias, a contar da
intimação, medidas para localizar e qualificar os registros da existência dos Avá-
Canoeiro na Mata do Mamão e identificadas as principais ameaças ao grupo; (c)
findado o prazo de 60 dias, seja elaborado Plano de Monitoramento, com previsão de
diligências periódicas in loco, a fim de verificar o cumprimento e eficácia da área de
restrição;

11.(b) como pedido de mérito: (b.1) a confirmação/ratificação do pedido de
antecipação provisória de urgência; (b.2) a condenação da UNIÃO e da FUNAI à
obrigação de constituir uma Frente de Proteção Etnoambiental para proteger as
localidades em que identificados indícios da presença de indígenas isolados; (b.3) a
condenação do ICMBio à obrigação de proteger, dentro de suas atribuições legais, as
localidades em que identificados indícios da presença de indígenas isolados que se
encontrarem dentro do Parque Nacional do Araguaia, fazendo respeitar a restrição de
ingresso e t rânsi to de terceiros;  (b.4)  a real ização de audiência de
conciliação/mediação (art. 319, VII, do CPC.

12.A tutela de urgência foi deferida (ID 111062919).

13.A FUNAI informou a interposição de agravo de instrumento contra
decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 155458376), bem assim o ICMBio (ID
158035393).

14.Na audiência de conciliação realizada dia 22/01/2020, foi suspenso o
trâmite processual para cumprimento, no prazo de 30 dias, da decisão que deferiu a
tutela de urgência (ID 158852283).

15.O ICMBio ,  a FUNAI  e o IBAMA  apresentaram pedido de
reconsideração alegando insuficiência de prazo para cumprimento da decisão.
Requereram a fixação de novos prazos, a revogação do valor da multa a ou redução
do valor (ID 197420367).

16 .A  ASSOCIAÇÃO COMUMUNITÁRIA  DOS PEQUENOS
PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO PA CARACOL AS MARGENS RIO
FORMOSO  e  a  ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO
ASSENTAMENTO DE CARACOL requereram o ingresso no feito como assistente
litisconsorcial do MPF. Na oportunidade, alegaram exceção de incompetência
sustentando a competência da Vara Federal Única de Gurupi/TO, onde tramita ação
para demarcação de terras indígenas, na qual está sendo realizada perícia
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antropológica em indígenas Avá-Canoeiros, e requereram a gratuidade processual (ID
199162379).

17.A FUNAI contestou o feito (ID 199369465) alegando:

18.(a) até o momento, não há certeza da existência dos Avá-Canoeiro
Isolados na região;

19.(b) reconhece sua competência para adoção de medidas de localização
e qualificação de registros da existência do grupo de índios isolados possivelmente
refugiados na Mata do Mamão, Ilha do bananal;

20.(c) a Mata do Mamão se encontra imersa em um mosaico de Áreas
Protegidas de cerca de 4 milhões de hectares, inexistindo necessidade se estabelecer
a interdição da área;

21.(d) não há como se realizar o monitoramento de um povo cuja
existência não pôde ainda ser confirmada;

22.(e) a decisão tal com proferida representa interferência do Judiciário no
Poder Executivo;

23.(f) inexistência de dotação orçamentaria para cumprimento da
obrigação de fazer.

24.Ao final, requereu: (a) a revogação da tutela de urgência; (b)
subsidiariamente, a fixação de prazos razoáveis para cumprimento da decisão.

25.O ICMBio contestou o feito (ID 204955359) alegando:

26.(a) coisa julgada em relação ao pedido de retirada de não-índios da
área, apontando mais de uma dezena de processos;

27.(b) o MPF, conforme reconhecido na própria petição inicial (página 10),
formalizou acordo, junto às comunidades indígenas locais, “permitindo” o ingresso de
terceiros não índios na região, para a prática de atividades econômicas (em especial,
a criação de gado).

28.(c) inépcia da inicial, ao fundamento que: (c.1) a petição inicial carece
de causa de pedir (próxima e remota), em relação ao ICMBio; (c.2) o MPF não
comprovou que o ICMBio teria incorrido em omissão no estrito cumprimento de suas
atribuições legais, tanto no que se refere à ações de fiscalização e educação
ambiental, quanto na proteção contra o fogo na área da Mata do Mamão;

29.(d) ilegitimidade passiva do ICMBio, porquanto não faz parte de suas
atribuições o reconhecimento e a proteção de índios isolados;
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30.(e) a apreciação meritória do ato administrativo, de acordo com os
postulados constitucionais e administrativos vigentes, foge às atribuições do Poder
Judiciário, que tem apenas o controle sobre sua legalidade, sob pena de violação do
sistema de freios e contrapesos que informa o princípio da Separação dos Poderes da
União

31.Ao final, requereu: (a) a revogação da tutela de urgência; (b)
subsidiariamente, a fixação de prazos razoáveis para cumprimento da decisão.

32.O IBAMA contestou o feito (ID 212011362) alegando:

33.(a) inépcia da inicial;

34.(b) ilegitimidade passiva ao fundamento de que não detém atribuição
para reconhecer o pretendido reconhecimento e proteção de índios isolados;

35.(c) coisa julgada em relação ao pedido de retirada de não-índios da
área, apontando o processo ACP Nº 1999.43.00.001761-0;

36.(d) inexistência de omissão do IBAMA;

37.(e) violação aos Princípios da Separação de Poderes e da Reserva do
Possível;

38.Ao final, requereu a fixação de prazos razoáveis para cumprimento da
decisão.

39.Manifestação do MPF pela manutenção da decisão que deferiu tutela
de urgência (ID 214262381).

40.Foi proferida decisão deferindo pedido de duplicação dos prazos
fixados para cumprimento da tutela de urgência, oportunidade em que foi indeferida a
gratuidade processual requerida pela ASSOCIAÇÃO COMUMUNITÁRIA DOS
PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO PA CARACOL AS
MARGENS RIO FORMOSO e pela ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES
DO ASSENTAMENTO DE CARACOL.

41. Houve réplica (ID 223275368) repristinatória.

42 .  A ASSOCIAÇÃO COMUMUNITÁRIA DOS PEQUENOS
PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO PA CARACOL AS MARGENS RIO
FORMOSO  e pela ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO
ASSENTAMENTO DE CARACOL opuseram embargos de declaração alegando
omissão sobre o pedido de ingresso no feito na condição de assistente litisconsorcial
(ID 227398444).
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43.Foi proferida decisão indeferindo o pedido ingresso no feito como
assistente litisconsorcial feito pela ASSOCIAÇÃO COMUMUNITÁRIA DOS
PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO PA CARACOL AS
MARGENS RIO FORMOSO e pela ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES
DO ASSENTAMENTO DE CARACOL (ID 224934395). Irresignados, interpuseram
agravo de instrumento (ID 247858415).

44.A UNIÃO contestou o feito (ID 236126424) alegando o seguinte:

45.(a) ilegitimidade passiva, ao fundamento de que todas as providências
requeridas na petição inicial são da alçada da FUNAI;

56.(b) intervenção indevida do Poder Judiciário em políticas públicas.

57. As partes informaram que não ter interesse em produzir provas.

58.É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

QUESTÕES PROCESSUAIS

APTIDÃO DA INICIAL

59. No que tange à preliminar de inépcia da inicial, observo que a leitura
da peça permite concluir que o MPF narra fatos (causa de pedir) relacionados à
omissão da União (necessidade de aporte financeiro – crédito especial – para fazer
face às ações protetivas dos índios isolados), da Funai (responsável pela execução
das ações protetivas voltadas à comunidades indígenas), do Ibama (fiscalização e
proteção do meio ambiente, especiamente nas APA’s) e do ICMBio (ações de
combate a queimadas).Não há indeterminação a ser constatada nos pedidos, e é
possível identificar relação de causalidade entre eles e a causa de pedir apresentada.
Diante desse quadro, não há que se falar em inépcia da inicial.

INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA

60. As ações mencionadas pelos requeridos tiveram como causa de pedir
fatos contemporâneos ao ajuizamento desses feitos (anos de 1999 a 2006),
especificamente voltadas para determinadas pessoas que, à época, ocupavam e/ou
ingressavam irregularmente a Ilha do Bananal. As sentenças proferidas foram
executadas. A presente ação civil pública trata de fatos atuais, ocorridos no ano de
2019 (presença de não-índios armados no interior do Parque Nacional do Araguaia;
incêndios na floresta) e visa a proteção de índios isolados, da etnia Avá-Canoeiro. 
Nenhuma das ações precedentes versaram a temática dos índios isolados. Nesse
contexto, em que as causas de pedir são completamente diferentes, o pedido de
retirada de não-índios da área não configura litispendência, tampouco coisa julgada
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material.

LEGITIMIDADE PASSIVA

61.A Funai reconhece a sua legitimidade. A área em questão, denominada
Mata do Mamão, localiza-se nos limites do Parque Nacional do Araguaia, sobre o qual
o Ibama exerce fiscalização ambiental, bem assim o ICMBio no que respeita à
proteção da área contra queimadas. Daí a legitimidade passiva desses órgãos. A área
é patrimônio da União, o que, por si só, justifica o seu interesse e legitimidade passiva.
Também, tem o aspecto de assegurar aporte financeiro para execução das ações
requeridas pelo MPF, que não foram previstas no orçamento das aludidas autarquias
federais.

62. Estão presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade do
exame do mérito.

EXAME DO MÉRITO

63.As comunidades indígenas gozam de ampla proteção constitucional
prevista a partir do art. 231 da CF/88, que estabelece: “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.”

64.Consoante dispõe o Estatuto do Índio (Lei 6.001/73, art. 3º), cumpre ao
Estado Brasileiro prestar assistência às comunidades indígenas, garantir aos índios a
permanência voluntária no seu habitat, proporcionando-lhes ali recursos para seu
desenvolvimento e progresso, respeitar, no processo de integração do índio à
comunhão nacional, a coesão das comunidades indígenas, os seus valores culturais,
tradições, usos e costumes, garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos
da Constituição, a posse permanente das terras que habitam, reconhecendo-lhes o
direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas
terras existentes, executar programas e projetos tendentes a beneficiar as
comunidades indígenas, promover a melhoria das condições de vida do indígena.

65. A Lei a conceitua o índio como todo indivíduo de origem e ascendência
pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a grupo étnico
cujas características culturais o distingue da sociedade nacional. São considerados
isolados, quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se possuem poucos e
vagos informes através de contatos eventuais com elementos da comunhão nacional
(Lei 6.001/73, arts. 3º e 4º).

65.Os documentos colacionados aos autos evidenciam que o MPF tomou
conhecimento de evidências concretas da existência de um grupo indígena
isolado na Ilha do Bananal (ID 110178433).

66. Sobre a constatação do grupo indígena refugiado, da análise do
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Inquérito Civil nº 1.36.002.000017/2018-76 que acompanha a inicial, a representante
Patrícia de Mendonça Rodrigues, antropóloga, aduziu o seguinte:

“Em dezembro de 2017, fiquei sabendo por um Javaé, povo com quem realizo
pesquisa desde 1990 e que habita a Ilha do Bananal conjuntamente com os Avá-
Canoeiro do Araguaia, que um vaqueiro relatou o assassinato de índios ãwa
isolados na região norte da Ilha do Bananal. Há décadas se sabe da presença
desses índios na região da Mata do Mamão, entre outras, na Ilha do Bananal, mas o
órgão indigenista não tomou nenhuma providência a respeito até então por vários
motivos. Esse Javaé, Karnascócia Werehararika, que mora na aldeia Canoanã, mas
com o qual não consegui ainda retomar o contato, chegou a protocolar uma
denúncia por escrito a respeito desse fato na PGR de Brasília, onde resido, em
dezembro de 2017, um dia antes de me comunicar o fato pessoalmente.
Comuniquei esse fato imediatamente à 6ª Câmara, que acabara de entrar em
recesso, e depois fiz a denúncia no site do MPF. Também entrei em contato com a
Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato (CGIIRQ) da FUNAI,
que decidiu realizar uma expedição à área agora em fevereiro. Estamos
conversando a respeito dessa expedição no presente momento.”

67.Realizada a reunião solicitada pela antropóloga Patrícia Rodrigues, em
23/02/2018, da qual participou o então Coordenador de Índios Isolados da Funai,
Fabrício Ferreira Lima, ficou consignada a fala do coordenador nos seguintes termos:
“que há algum tempo já há notícia dos índios isolados, mas não foram reconhecidos
ainda. A estratégia é fazer expedições e sobrevoos por volta de julho para fazer essa
identificação. Dia 15 de fevereiro foi feita uma diligência no local. Um membro Javaé
fez a denúncia de assassinato de um índio isolado. Esse índio informou ao Jorge
Fernando que um funcionário de uma fazenda que foi demitido que o repassou essa
informação.”

68.No mencionado inquérito, procedeu-se à oitiva do indígena Karnascócia
em 18/04/2018, que confirmou ter ouvido a informação de que um índio isolado teria
sido morto por um fazendeiro, dono de um retiro arrendado na Ilha do Bananal. O
relato lhe teria sido passado por um vaqueiro conhecido como “Bita”, o qual fora
demitido e retornado para o Maranhão. Também fora juntado aos autos o Relatório do
Conselho Indigenista Missionário – CIMI, no qual consta o seguinte:

“2. Tocantins

2.1 - Ilha do Bananal - Viagem realizada no mês de setembro para prosseguir na
investigação sobre a existência de um povo indígena isolado na Mata do Mamão no
interior da terra indígena da Ilha do Bananal. Constataram muitas queimadas, seca e
poeira de terra preta. Foram colhidos os depoimentos de 9 pessoas que avistaram
indígenas isolados no interior da ilha no mês de agosto.

Indígenas isolados também foram avistados na Ilha no mês de setembro por índios
Kraho Canela próximos à área de proteção Cangucu. As novas informações
recolhidas dão consistência às provas sobre a existência desse povo isolado, já
encaminhadas pelo Cimi para a Funai, mas cuja existência ainda não é oficialmente
reconhecida pelo Estado Brasileiro. As ameaças a esse povo vem da monocultura
na região na bacia do Rio Formoso, com a retirada de água dos rios para irrigar as
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lavouras de arroz, melancia e soja e consequente diminuição das águas nos rios,
córregos e lago, agravada pelas secas e pela contaminação da água por
agrotóxicos. O desmatamento no entorno da ilha do Bananal e os incêndios
florestais na ilha, aliada a pesca predatória e a caca ilegal por não índios são outras
graves ameaças aos isolados na região. O desafio continua sendo o de
convencimento das autoridades da existência deste povo indígena isolado e
consequentemente adoção de medidas especiais de proteção.”

69.Prosseguindo nas investigações, foi expedido Ofício à Funai para
informar se ocorreram as diligências de reconhecimento de índios isolados na Mata do
Mamão,  tendo a  Funai  apresentado resposta  a t ravés do Of íc io  nº
26/2018/COPLII/CGIIRC/DPT-FUNAI, de 18.6.2018, que aduziu:

“Em atenção ao Ofício 422/2018/PRM-GURUPI/TO, primeiramente cumpre informar
que na Ilha do Bananal existe um Registro de Povo Indígena Isolado, em situação
de Referência em Estudo. Isso significa que a Funai, por meio da Coordenação-
Geral de Índios Isolados e de Recente Contato-CGIIRC, deve promover a
continuação do processo investigativo com ações de localização, não se tratando,
portanto, de Referência Confirmada por não haver evidências que levem à
confirmação da existência de índios isolados na região. Para o presente ano está
prevista a realização de Sobrevoo e Expedição, dois mecanismos de fundamental
importância para localização de vestígios da presença de povos indígenas isolados.
Entretanto, considerando as limitações orçamentárias impostas sobre a instituição,
especialmente sobre a CGIIRC, bem como o reduzido quadro de servidores voltado
ao trabalho específico de localização e monitoramento, ainda não foi possível
confirmar a execução dessa agenda.”

70.Posteriormente, em novo Ofício, datado de 15.4.2019, a FUNAI
informou que não foi possível realizar ação de localização com vistas à qualificação da
suspeita da presença de um grupo Avá-Canoeiro isolado na Mata do Mamão, Ilha do
Bananal devido ao contingenciamento que a Funai estava submetida por força do
Decreto 9276, de 02 Fevereiro de 2018 e assim segue sob o Decreto nº 9.711, de 15
de fevereiro de 2019.

71.No exercício de sua função constitucional de defesa dos direitos e
interesses das populações indígenas (CF/88, art. 129, V), o MPF expediu
recomendações à FUNAI e ao ICMBio no sentido de que adotassem medidas urgentes
de proteção desses indígenas. Passados mais de 10 (dez) dias, não houve qualquer
resposta dos entes destinatários das recomendações (ID 110178433).

72.Com a existência de diversos focos de queimadas nos meses de
agosto e setembro deste ano, nas regiões de cerrado e na Amazônia, onde a Mata do
Mamão foi particularmente afetada, após Recomendação expedida pelo Ministério
Público, foi acolhido o pedido para que o Exército e Corpo de Bombeiros, assim como
o PrevFogo/Ibama, atuassem em auxílio à brigada contra incêndio do ICMBIO.

73. Quando da atuação do PrevFogo, helicóptero do Exército sobrevoou a
área no dia 09/10, onde os servidores que estavam na aeronave avistaram um
grupo de índios Avá Canoeiro, tendo o servidor do IBAMA de nome Sidnei relatado
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o seguinte:

“(...) que, durante as diligências de combate a incêndio do PREVFOGO nas
proximidades da Mata do Mamão, num voo de helicóptero, avistou, bem de perto, 8
indígenas “isolados”, 2 crianças que correram na frente e 6 adultos que as
acompanhavam, todos cabeludos, nus, de “caras pretas” (segundo ele, foi a primeira
vez que ele viu índios de cara preta na mata do mamão) que aparentemente
estavam se alimentado embaixo de um pé de jatobá, e que ao avistarem o
helicóptero, correram muito rápido (“igual cotia na carreira, nem onça pega, não dá
tempo de tirar foto”) para debaixo de uma moita de cipó muito fechada onde ficaram
até o helicóptero se afastar. Ele afirma que a localidade onde ocorreu o fato fica
perto da estrada do “Lago do Pataca, onde tem umas árvores, onde a gente passa
de carro, onde tem umas plaquetinhas de monitoramento de oxigênio do ICMBIO”, e
que esses índios isolados estão lá na mata do sul que ficou preservada, “sem
queimar”, bem próximo ao local onde, dias atrás, haviam detectado rastros de 6
pessoas nas cinzas, mas não de crianças.”

74. Das narrativas acima, depreende-se farta evidência da existência do
grupo indígena Avá-Canoeiro refugiado na Mata do Mamão, sendo de conhecimento
da Funai e do ICMBio.

75. Compete à FUNAI garantir aos povos isolados o pleno exercício de sua
liberdade e das suas atividades tradicionais, bem como a garantia da proteção e da
conservação do meio ambiente nas terras indígenas (Estatuto da Funai – Decreto
nº 9.010/2017, Anexo I, art.2º, inciso II, alínea “d”):

Art. 2º A FUNAI tem por finalidade:

(...)

d) garantia aos povos indígenas isolados do exercício de sua liberdade e de suas
atividades tradicionais sem a obrigatoriedade de contatá-los;

e) garantia da proteção e da conservação do meio ambiente nas terras indígenas;

76. É inequívoco, portanto, o dever estatal de proteção garantido aos
indígenas, mormente na situação de isolamento ou de pouco contato, como no caso
destes autos.

77. Há previsão em regulamento para criação pela FUNAI de Frentes de
Proteção Etnoambiental (FPEs) destinadas à execução de ações em campo voltadas
à proteção de povos indígenas isolados e de recente contato (Portaria/FUNAI nº 290,
de 20/04/2000), mormente quando identificado que os indígenas se encontram em
situação de risco.

78.Com efeito, o Inquérito Civil foi instaurado a partir do relato de um
suposto homicídio de um dos membros desse grupo refugiado, perpetrado por um
fazendeiro “retireiro”. Outra situação de risco são os incêndios que ocorrem, com
frequência, na região, sendo inclusive público e notório que o do ano de 2019
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alcançou parte considerável da Ilha do Bananal, onde se insere a Mata do Mamão.

79. Em Audiência Pública convocada pelo MPF, realizada no dia
20/11/2019, restou consignado em ata que, na Mata do Mamão, foram encontradas
pessoas armadas de moto, durante ações de combate ao incêndio. As pessoas
encontradas armadas, próximas ao local do foco de incêndio, não eram indígenas. Os
indígenas residentes no Parque Nacional do Araguaia reclamaram da insegurança
dentro da Terra Indígena, relatando que qualquer pessoa entra em sai do local com
facilidade e sem nenhum controle (ID 204955366). A presença de não-índio armados
com armas de fogo longas foi registrado, inclusive, em boletim de ocorrência policial
(ID 204955369). Portanto, tendo em vista a situação de extrema vulnerabilidade e de
risco vivenciada pelo grupo de indígena em questão, revela-se imperiosa a execução
de ações em campo voltadas à proteção desses indígenas.  

80.A ausência de uma pronta e eficaz resposta do Poder Judiciário para
suprir a omissão dos órgãos demandados pode prolongar a situação de violação aos
direitos, que ameaça seriamente a sobrevivência física e cultural desse grupo de
indígenas, motivo pelo qual merece acolhimento as reivindicações deduzida na inicial.

81.A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – STJ é no
sentido de que, tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo
existencial, não existe empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão
de determinada política pública nos planos orçamentários do ente público. Veja-se:

ADMINISTRATIVO ? CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS ?
POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS ? DIREITO À SAÚDE ?
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ? MANIFESTA NECESSIDADE ?
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO ? AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA SEPARAÇÃO DOS PODERES ? NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO
POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do
Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão
controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio
da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos
direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos
direitos sociais, igualmente fundamentais.

2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo
existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a
inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente
político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade
econômico-financeira da pessoa estatal.

3. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o
fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo em vista a
consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que "o funcionamento do
Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-
membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad
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causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso
à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ,
Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005).

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 21/06/2010)

82.Assim, diante da comprovada vulnerabilidade e do elevado risco de
extinção do grupo de índios isolados, a providência que se impõe para salvaguardar o
mínimo existencial é a determinação judicial de inclusão no orçamento da UNIÃO e/ou
da FUNAI de verba suficiente para criação de Frente de Proteção Etnoambiental
(FPEs) destinada à execução de ações em campo voltadas exclusivamente à proteção
de indígenas isolados localizados da Mata do Mamão, interior do Parque Nacional do
Araguaia, Ilha do Bananal.

83.O fato de a área já ser uma reserva indígena não exime o Estado de
promover ações concretas exclusivamente voltadas à proteção desse grupo de
indígenas em situação de vulnerabilidade.

84.A medida de restrição de ingresso e trânsito de terceiros tem previsão
na legislação de regência da matéria e se mostra adequada à proteção dos indígenas
isolados na Mata do Mamão, interior da Ilha do Bananal.

Decreto nº 1.775/1996

(...)

Art. 7° O órgão federal de assistência ao índio poderá, no exercício do poder de
polícia previsto no inciso VII do art. 1° da Lei n° 5.371, de 5 de dezembro de 1967,
disciplinar o ingresso e trânsito de terceiros em áreas em que se constate a
presença de índios isolados, bem como tomar as providências necessárias à
proteção aos índios.

85. O quadro acima reclama ações da UNIÃO, FUNAI, IBAMA e ICMBio,
no âmbito de funções precípuas, porém integradas, na defesa dos direitos indígenas e
proteção do meio ambiente.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS

86.Sem condenação dos requeridos no pagamento de custas e de
honorários advocatícios em observância ao princípio da simetria e pela ausência de
má-fé. Nesse sentido, tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CONFIGURADO ENTRE O ARESTO
EMBARGADO E ARESTO PARADIGMA ORIUNDO DA QUARTA TURMA.
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELA UNIÃO. CONDENAÇÃO DA
PARTE REQUERIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA
DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985.PRINCÍPIO
DA SIMETRIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

Trata-se de recurso interposto em ação civil pública, de que é autora a União, no
qual pleiteia a condenação da parte requerida em honorários advocatícios, sob o
fundamento de que a regra do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 apenas beneficia o autor,
salvo quando comprovada má-fé.

2. O acórdão embargado aplicou o princípio da simetria, para reconhecer que
o benefício do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 se aplica, igualmente, à parte
requerida, visto que não ocorreu má-fé. Assim, o dissenso para conhecimento
dos embargos de divergência ocorre pelo confronto entre o aresto embargado e um
julgado recente da eg. Quarta Turma, proferido nos EDcl no REsp 748.242/RJ,
Rel.Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe
25/4/2016.

3. Com efeito, o entendimento exposto pelas Turmas, que compõem a Primeira
Seção desta Corte, é no sentido de que, "em favor da simetria, a previsão do art. 18
da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do requerido em ação
civil pública. Assim, a impossibilidade de condenação do Ministério Público ou
da União em honorários advocatícios - salvo comprovada má-fé - impede
serem beneficiados quando vencedores na ação civil pública" (STJ, AgInt no
AREsp 996.192/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
30/8/2017). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.531.504/CE, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/9/2016; AgInt no REsp 1.127.319/SC,
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/8/2017; AgInt no REsp
1.435.350/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/8/2016;
REsp 1.374.541/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/8/2017.

4. De igual forma, mesmo no âmbito da Terceira e Quarta Turmas do Superior
Tribunal de Justiça, ainda que o tema não tenha sido analisado sob a óptica de a
parte autora ser ente de direito público - até porque falece, em tese, competência
àqueles órgãos fracionários quando num dos polos da demanda esteja alguma
pessoa jurídica de direito público -, o princípio da simetria foi aplicado em diversas
oportunidades: AgInt no REsp 1.600.165/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017; REsp 1.438.815/RN, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 1º/12/2016; REsp
1.362.084/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
16/5/2017, DJe 1º/8/2017.

5. Dessa forma, deve-se privilegiar, no âmbito desta Corte Especial, o
entendimento dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários
advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-
fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do
art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

6. Embargos de divergência a que se nega provimento. (EAREsp 962.250/SP, Rel.
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Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, Dje
21/08/2018)

REEXAME NECESSÁRIO

87.Esta sentença está sujeita a reexame necessário (CPC/2015 art. 496).

DOS EFEITOS DE EVENTUAL APELAÇÃO

88.Eventual apelação pela parte sucumbente terá efeito meramente
devolutivo, uma vez que a sentença está confirmando a tutela de urgência (art. 1012, §
1º, V, do CPC).

III. DISPOSITIVO

89.Ante o exposto, resolvo o mérito (CPC, art. 487, I) das questões
submetidas da seguinte forma:

90.(a) acolho o pedido do autor de condenação da UNIÃO, IBAMA e da
FUNAI à obrigação de constituir uma Frente de Proteção Etnoambiental para proteger
as localidades em que identificados indícios da presença de indígenas isolados, no
prazo de 60 dias;

91.(b) acolho o pedido do autor de condenação do ICMBio à obrigação
de proteger, dentro de suas atribuições legais, as localidades em que identificados
indícios da presença de indígenas isolados que se encontrarem dentro do Parque
Nacional do Araguaia, fazendo respeitar a restrição de ingresso e trânsito de terceiros;

92.(c) confirmo a decisão que deferiu a tutela de urgência em relação às
seguintes obrigações impostas aos demandados:

(b.1) estabelecer, em 120 dias, área de restrição de ingresso e trânsito de terceiros, nos termos
do art.7º do Decreto nº 1.775/1996, na localidade conhecida como “Mata do Mamão”, no interior
da Ilha do Bananal, em que identificadas vestígios da presença de índios isolados Avá-Canoeiro;

(b.2) apresentar em juízo, no prazo de 120 dias, plano de trabalho, com datas e etapas a serem
cumpridas para consecução das obrigações decorrentes desta decisão judicial, em 24 meses;

(b.3) executar, no prazo de 24 meses, a contar da apresentação do plano de trabalho, as medidas
para localizar e qualificar os registros da existência dos Avá-Canoeiro na Mata do Mamão,
identificando as principais ameaças ao grupo, devendo determinar se se trata de grupo indígena
em situação normal, de refúgio, de isolamento ou de recente contato;

(b.4) comprovar bimestralmente, até o dia 15 de cada mês subsequente, o cumprimento das
providências previstas no plano de trabalho e que que foram adotadas no período;

(b.5) cominar aos demandados multa diária de R$ 5.000,00, nos termos do artigo 537 do CPC,
para o caso de descumprimento, limitando o valor a 10% do orçamento da FUNAI para o ano em
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curso.

93. Sem condenação dos requeridos no pagamento de custas e de
honorários advocatícios, conforme fundamentação.

PROVIDÊNCIAS DE IMPULSO PROCESSUAL

94.A publicação e o registro são automáticos no processo virtual. 

95.A Secretaria da Vara Federal deverá adotar as seguintes providências:

96.(a) intimar as partes desta sentença;

97.(b) aguardar o prazo para recurso.

98.Palmas, 20 de julho de 2020. 

Juiz Federal Adelmar Aires Pimenta da Silva 
TITULAR DA SEGUNDA VARA FEDERAL
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