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AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FUNAI

 

DECISÃO

 

Agravo de instrumento interposto por Ana Maria Marcondes Barreto  da decisãoet alium
pela qual o Juízo, na ação por eles proposta contra a União e a Fundação Nacional do Índio
(Funai), visando à declaração de nulidade da Portaria 1.750, de 2009, do Ministério da Justiça,
por meio da qual os territórios de suas fazendas, e de seus antecessores, foram considerados
integrantes da Terra Indígena Guató, denegou o pedido de suspensão, pela Funai, dos
procedimentos subsequentes à demarcação da área controvertida como Terra Indígena.

Agravantes sustentam, em suma, que ajuizaram “ação anulatória [...] em face da Portaria
nº 1.750/09, do Ministério da Justiça, que declarou como sendo terras indígenas, pertencentes à
etnia Guató, territórios de fazendas produtivas, destinadas à pecuária, de propriedade dos
agravantes e seus antecessores há cerca de 120 (cento e vinte) anos”; “que referida Portaria seria
inválida com base em três linhas argumentativas autônomas, as quais, cada uma, por si só, são
suficientes para impugnar a demarcação em comento:” (a) “O Rio São Lourenço mudou de curso
no início do século XX, o que implicou na identificação equivocada do “endereço” do território
indígena Guató;” (b) “Os indivíduos que a FUNAI afirma serem indígenas, na verdade, não são
índios, tratando-se de brasileiros comuns, pantaneiros;” (c) “As terras, em 5 de outubro de 1988,
pertenciam aos agravantes, de modo que a demarcação viola o critério do marco temporal
definido pelo STF no caso Raposa Serra do Sol”; que, “[n]o entanto, em 26 de abril de 2018, o
Presidente da República publicou o Decreto nº 9.356/18, o qual homologou a demarcação da
terra indígena denominada Baía dos Guató”; que, “[e]m face de tal decreto, [...], em 28 de maio
de 2018, requereram tutela de urgência no sentido de se determinar à FUNAI que se abstenha de
realizar qualquer ato resultante do Decreto Presidencial de Demarcação (notadamente exercitar
poder de polícia nas áreas demarcadas e alterar o registro de propriedade do território indígena
em cartório)”; que o Juízo afastou os fundamentos por eles expostos, afirmando, em suma, “por
entender estar ausente o  porque i) o critério do marco temporal fixado pelo STFfumus boni iuris
na demarcação da R.I. Raposa Serra do Sol não se aplicaria ao caso e ii) laudos antropológicos
produzidos no processo em epígrafe, no processo administrativo que ensejou a demarcação e na
ação de interdito proibitório movida em desfavor dos agravantes comprovariam a ocupação
tradicional indígena”; que são insubsistentes os fundamentos invocados pelo Juízo diante da
“Localização equivocada das áreas tradicionalmente ocupadas por índios Guatós”, da “Alteração
do curso do Rio São Lourenço e ocorrência de sinônimos geográficos”; que o “marco temporal”
de 05/10/1988, fixado pelo STF no julgamento da PET 3388/RR, é aplicável a todos os processos
de demarcação de terras indígenas; que, nesse mesmo sentido é o Enunciado 650 da Súmula do
STF (“Os incisos I e XI do art. 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos
extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto.”); que, nesse sentido, ainda,
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decidiu esta Corte ao julgar a AC 0002913-41.2006.4.01.3310/BA, Rel. Desembargador Federal
NEY BELLO e o AgRSLT 0045765-72.2013.4.01.0000; que essa “interpretação é coerente com
a previsão do art. 231, § 6º da CF, o qual afirma que são nulos e extintos quaisquer atos relativos
à ocupação de territórios indígenas, não gerando a nulidade e a extinção direito a qualquer
espécie de ação ou indenização do particular lesado”; que a Advocacia-Geral da União (AGU),
em parecer vinculante para toda a Administração Pública (DOU N° 138, de 20/07/2017),
concluiu pela aplicação das diretrizes fixadas pelo STF no caso Raposa, na demarcação de terras
indígenas; que, assim, deve ser observado, dentre outros requisitos, o do marco temporal; que,
ademais, “a propriedade das terras em conflito foi adquirida do Estado do Mato Grosso há cerca
de 120 (cento e vinte) anos, o qual realizou alienações nos anos de 1889, 1895, 1897 e 1922.”
Requerem, liminarmente, (a) “a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de vedar à
FUNAI a prática de qualquer ato decorrente do decreto presidencial nº 9.356, de 26 de abril de
2018;” (b) “ainda, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de vedar
à FUNAI a prática de qualquer ato decorrente do decreto presidencial nº 9.356, de 26 de abril de
2018 sem que, antes, seja realizada a desapropriação dos imóveis da área em litígio e paga
indenização prévia, justa e em dinheiro, consoante art. 5º, XXIV da CF/88;”; (c) “seja reformada
a decisão agravada para o fim de vedar à FUNAI a prática de qualquer ato decorrente do decreto
presidencial nº 9.356, de 26 de abril de 2018;”; (d) subsidiariamente, “seja reformada a decisão
agravada para o fim de vedar à FUNAI a prática de qualquer ato decorrente do decreto
presidencial nº 9.356, de 26 de abril de 2018 sem que, antes, seja realizada a desapropriação dos
imóveis da área em litígio e paga indenização prévia, justa e em dinheiro, consoante art. 5º,
XXIV da CF/88.” Id. 7460537, pp. 1-45.    

Os autos foram inicialmente distribuídos ao eminente Desembargador Federal SOUZA
PRUDENTE, o qual declinou em favor deste Gabinete. Em seguida, reconhecemos a prevenção
deste Gabinete.

I

Nos termos do Art. 1.015, I, do CPC, “[c]abe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre”, , “tutelas provisórias”. Na decisão recorrida, ointer alia
Juízo indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Portanto, o presente recurso é passível de
conhecimento por esta Corte.

O recurso é tempestivo. CPC, Art. 1.003, § 5º.

A petição de agravo atende aos requisitos legais e está instruída com os documentos
necessários à compreensão da controvérsia. CPC, Art. 1.016 e Art. 1.017, § 5º.

II

Nos termos do Art. 1.019, , I, do CPC, “[r]ecebido o agravo de instrumento nocaput
tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o
relator, no prazo de 5 (cinco) dias”, , “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ouinter alia
deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao
juiz sua decisão”.
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Na espécie, não se verifica, de plano, nenhuma das hipóteses previstas no Art. 932,
incisos III e IV, do CPC.

Cumpre verificar, portanto, a presença, ou não, dos requisitos legais para a concessão, ou
a denegação, do efeito suspensivo requerido pelos agravantes.

III

A

As demarcações de terras indígenas pela Funai, embora desfrutem da presunção de
legitimidade inerente aos atos da Administração Pública, estão sujeitas a equívocos. Nesse
sentido, esta Corte reconheceu que “[é] lícita a revogação do Decreto nº 91.416/85, que declarou
área de ocupação indígena, ante a constatação de irregularidade da demarcação do imóvel que se
afirmou ocupado pelos silvícolas.” (TRF1, REO 0027231-42.1997.4.01.0000/DF, Rel. Juiz
Federal EVANDRO REIMÃO DOS REIS (Conv.), Terceira Turma Suplementar (Inativa), DJ p.
351 de 13/06/2002.)

Assim sendo, cumpre analisar, ainda que perfunctoriamente, compatível com o agravo de
instrumento, as alegações formuladas pelos agravantes para sustentar a invalidade da
demarcação.

B

No tocante à alegação de que a demarcação da Funai não respeitou o “marco temporal”
da ocupação indígena, o Juízo concluiu o seguinte:

Não merece acolhimento a alegação autoral no sentido de que o
marco temporal reconhecido nos autos da PET 3.888 deve ser
aplicado ao caso presente, porque, como bem asseverado pela
FUNAI, tal precedente não se aplica em casos análogos,
conforme ficou pacificado no voto do Excelentíssimo Senhor
Ministro Luís Roberto Barroso, relator (itens 2 e 3 do acórdão
proferido em 23/10/2013), mas somente aos processos
relacionados à T. I. Raposa Serra do Sol.

Id. 7456944, p. 11.

A decisão do Juízo está em confronto com a jurisprudência pacífica do STF no tocante ao
âmbito de aplicação do “marco temporal”.

No julgamento do caso “Raposa Serra do Sol”, o Plenário do STF firmou o entendimento
de que a aplicação do “marco temporal” constitui pressuposto ou condicionante em todos os
processos de demarcação de terras de alegada ocupação pelos brasileiros nativos. Nesse sentido,
a Corte observou, quanto ao “marco temporal da ocupação”, o seguinte:

Aqui, é preciso ver que a nossa Lei Maior trabalhou com data certa:
a data da promulgação dela própria (5 de outubro de 1988) como
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insubstituível referencial para o reconhecimento, aos índios, “dos
direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam”. Terras que
tradicionalmente ocupam, atente-se, e não aquelas que venham a
ocupar. Tampouco as terras já ocupadas em outras épocas, mas sem
continuidade suficiente para alcançar o marco objetivo do dia 5 de
outubro de 1988. Marco objetivo que reflete o decidido propósito
constitucional de colocar uma pá de cal nas intermináveis
discussões sobre qualquer outra referência temporal de ocupação de
área indígena. Mesmo que essa referência estivesse grafada na
Constituição anterior. É exprimir: a data de verificação do fato em
si da ocupação fundiária é o dia 5 de outubro de 1988, e nenhum
outro. Com o que se evita, a um só tempo: a) a fraude da subitânea
proliferação de aldeias, inclusive mediante o recrutamento de índios
de outras regiões do Brasil, quando não de outros países vizinhos,
sob o único propósito de artificializar a expansão dos lindes da
demarcação; b) a violência da expulsão de índios para
descaracterizar a tradicionalidade da posse das suas terras, à data da
vigente Constituição. Numa palavra, o entrar em vigor da nova Lei
Fundamental Brasileira é a chapa radiográfica da questão indígena
nesse delicado tema da ocupação das terras a demarcar pela União
para a posse permanente e usufruto exclusivo dessa ou daquela etnia
aborígine.

[...]

Afinal, se, à época do seu descobrimento, o Brasil foi por inteiro das
populações indígenas, o fato é que o processo de colonização se deu
também pela miscigenação racial e retração de tais populações
aborígines. Retração que deve ser contemporaneamente espontânea,
pois ali onde a reocupação das terras indígenas, ao tempo da
promulgação da Lei Maior de 1988, somente não ocorreu por efeito
do renitente esbulho por parte dos não-índios, é claro que o caso já
não será de perda da tradicionalidade da posse nativa. Será de
violação aos direitos originários que assistem aos índios, reparável
tanto pela via administrativa quanto jurisdicional.

(STF, Pet 3388, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2009, DJe-120
01-07-2010.)

Essa conclusão foi reafirmada no julgamento dos embargos de declaração opostos nessa
Petição, quando o Plenário do STF observou que “[a]s chamadas condições ou condicionantes
foram consideradas pressupostos para o reconhecimento da validade da demarcação efetuada.
Não apenas por decorrerem, em essência, da própria Constituição, mas também pela necessidade
de se explicitarem as diretrizes básicas para o exercício do usufruto indígena, de modo a
solucionar de forma efetiva as graves controvérsias existentes na região.” (STF, Pet 3388 ED,
Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2013, DJe-023
04-02-2014.)
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No mesmo sentido:

Ao julgar a Pet 3.388 (Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe
de 1/7/2010), o Plenário desta Corte assentou que o art. 231, §
1º, da CF/88 estabeleceu, como marco temporal para
reconhecimento à demarcação como de natureza indígena de
“terras tradicionalmente ocupadas pelos índios”, a data da
promulgação da Carta Constitucional, ou seja, 5 de outubro de
1988. Assim, não se incluem nesse o conceito de terras
indígenas aquelas ocupadas por eles no passado e nem as que
venham a ser ocupadas no futuro.

(STF, ARE 803462 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em
09/12/2014, DJe-029 12-02-2015.)

“A configuração de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, nos termos do art. 231,
§ 1º, da Constituição Federal, já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição da
Súmula 650, que dispõe: os incisos I e XI do art. 20 da Constituição Federal não alcançam terras
de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. [...] A data da
promulgação da Constituição Federal (5.10.1988) é referencial insubstituível do marco temporal
para verificação da existência da comunidade indígena, bem como da efetiva e formal ocupação
fundiária pelos índios (RE 219.983, DJ 17.9.1999; Pet. 3.388, DJe 24.9.2009).” (STF, RMS
29087, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. p/ Acórdão:  Min. GILMAR MENDES,
Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe-200 14-10-2014.)

Assim sendo, o “marco temporal para verificação da existência da comunidade indígena”
(STF, RMS 29087, supra) é aplicável a todos os processos judiciais e administrativos envolvendo
a demarcação de terras indígenas, e, não apenas, ao caso “Raposa Serra do Sol”. No presente
caso, o Juízo desconsiderou totalmente a firme jurisprudência do STF no tocante ao assim
chamado “marco temporal” da ocupação indígena.

De outra parte, inexiste, na espécie, a situação de fato que o STF denominou de
“renitente esbulho” por parte dos agravantes e de seus antecessores. Ademais, o próprio STF já
deixou claro que “[r]enitente esbulho não pode ser confundido com ocupação passada ou com
desocupação forçada, ocorrida no passado. Há de haver, para configuração de esbulho, situação
de efetivo conflito possessório que, mesmo iniciado no passado, ainda persista até o marco
demarcatório temporal atual (vale dizer, a data da promulgação da Constituição de 1988),
conflito que se materializa por circunstâncias de fato ou, pelo menos, por uma controvérsia
possessória judicializada.” (STF, ARE 803462 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda
Turma, julgado em 09/12/2014, DJe-029 12-02-2015.) Nesse caso, a Segunda Turma deu
provimento ao agravo regimental para dar provimento ao recurso extraordinário a fim de julgar
procedente o pedido formulado contra a demarcação promovida pela Funai, reconhecendo “que o
indispensável requisito do marco temporal da ocupação indígena, fixado [pelo STF] no
julgamento da Pet 3.388 não foi cumprido [naquele] caso.) (STF, ARE 803462 AgR, supra.
Excerto do voto do Relator.)

Por sua vez, não me impressiona a alegação de que as aludidas decisões do STF não
teriam efeito vinculante. Como bem lembrado pelo Ministro ROBERTO BARROSO,
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referindo-se ao julgamento do caso Raposa, que a aludida conclusão “ostenta a força moral e
persuasiva de uma decisão da mais alta Corte do País, do que decorre um elevado ônus
argumentativo nos casos em se cogite da superação de suas razões.” (STF, Pet 3388 ED, Rel.
Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2013, DJe-023 04-02-2014.) No
mesmo sentido, o Ministro GILMAR MENDES observou que, “desde o julgamento do caso
Raposa Serra do Sol, o procedimento de demarcação de terras indígenas deve contar com mais
um pressuposto: a observância das salvaguardas institucionais reafirmadas pelo Supremo
Tribunal Federal na Pet 3.388”, e que “[o] entendimento da Corte então assentado deve servir de
apoio moral e persuasivo a todos os casos sobre demarcação de terras indígenas.” (STF, RMS
29087 ED-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/03/2016,
DJe-077 22-04-2016.) Na verdade, “[a] interpretação do texto constitucional pelo STF deve ser
acompanhada pelos demais Tribunais”, porquanto “[a] não-observância da decisão [do STF]
debilita a força normativa da Constituição.” (STF, RE 203.498-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/04/2003, DJ 22-08-2003 P. 46.)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte. (TRF1, AC
0002913-41.2006.4.01.3310, Desembargador Federal NEY BELLO, TERCEIRA TURMA,
e-DJF1 07/10/2016.)

Por outro lado, e, “‘[e]m complemento ao marco temporal, há o marco da
tradicionalidade da ocupação. Não basta que a ocupação fundiária seja coincidente com o dia e o
ano da promulgação, é preciso haver um tipo ‘qualificadamente tradicional de perdurabilidade da
ocupação indígena, no sentido entre anímico e psíquico de que viver em determinadas terras é
tanto pertencer a elas quanto elas pertencerem a eles, os índios’ (voto Min. Ayres Britto, Pet.
3.388)’ (STF, RMS 29087/DF, Segunda Turma, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe
14/10/2014).” (TRF1, AC 0002913-41.2006.4.01.3310, Desembargador Federal NEY BELLO,
TERCEIRA TURMA, e-DJF1 07/10/2016.)

Em consequência, a pretensão dos agravantes tem plausibilidade jurídica suficiente ao
deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal.

C

Por outro lado, “[c]onsidera-se, hodiernamente, que o tema [segurança jurídica] tem,
entre nós, assento constitucional (princípio do Estado de Direito) e está disciplinado,
parcialmente, no plano federal, na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (  art. 2º). Emv.g.
verdade, a segurança jurídica, como subprincípio do Estado de Direito, assume valor ímpar no
sistema jurídico, cabendo-lhe papel diferenciado na realização da própria idéia de justiça
material.” (STF, MS 22.357/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
27/05/2004, DJ 05/11/2004, p. 6.)

Nesse contexto, e, considerando que a demarcação administrativa olvidou por completo a
circunstância de que os agravantes exploram as terras em litígio bem antes de 05/10/1988, o
princípio da segurança jurídica vem em reforço da pretensão deles.

Em consonância com a fundamentação acima, reconheço a presente de plausibilidade
jurídica no pedido formulado pelos agravantes com qualidade e densidade suficientes à
concessão da antecipação dos efeitos da tutela da pretensão recursal.
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IV

Segundo JOÃO MANGABEIRA, “[m]elhor é conservar intactos os direitos do que,
depois de violados, procurar remédios”. “Melius est intacta iura servare quam vulneratas causae
remedius quaerere.” (  STF, RMS 22789, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma,Apud
julgado em 04/05/1999, DJ 25-06-1999 P. 45.)

Na espécie, os agravantes ajuizaram, tempestivamente, ação visando a questionar a
definição da área em litígio como sendo de posse imemorial de brasileiros nativos. A efetivação
dos atos de demarcação, com a expulsão dos agravantes dos imóveis por eles ocupados,
implicará dano de difícil e ou incerta reparação.

V

À vista do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela da pretensão recursal e
determino às rés, ora agravadas, União e Funai, que se abstenham de praticar qualquer ato
visando à consecução dos efeitos decorrentes do Decreto Presidencial 9.356, de 26 de abril de
2018, até ulterior decisão desta Corte.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao Juízo de origem para cumprimento.

Notifiquem-se as agravadas (União e Funai) para responder, querendo, no prazo legal.

Após, vista à Procuradoria Regional da República da 1ª Região (PRR1).

                   Brasília, 14 de dezembro de 2018.

 

Juiz Federal LEÃO APARECIDO ALVES

Relator Convocado
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