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Sr3 . Subprocuradora-Geral,
oLevo ao conhecimento de Vossa Excelência que o recurso dfe £
apelação (n° 96.01.40078-8) interposto pelo Estado do Maranhão referente à
sentença em anexo encontra-se concluso com o Juiz Relator HILTON QUEIROZ, no ^ ~J
Tribunal Regional Federal - 1a Região, desde 15.01.98.
dDebotah Macedo dDuprat de (Bntto Peteh
Procuradora Regional da República
Membro da 6.' Câmara de Coordenação e Revlsãc

Esclareço, por oportuno, que se trata do remanejamento do
Povoado "São Pedro dos Cacetes", da Área Indígena CANA BRAVA - GUAJAJARA,
já realizado e consumado em 1995, conforme enfatizado nas anexas contra-razões, o
que, nesse particular, implica em prejudicialidade tanto do recurso, como da remessa
ex officio
Solicito, pois, a atuação dessa douta Câmara para, em articulação
com a Procuradoria Regional da República, assinalar a cristalização da situação fática
junto ao Juiz Relator, de molde a prevenir eventuais transtornos decorrentes da
remota possibilidade de provimento do recurso e/ou da remessa.
Atendí samente,

-\U
j

^

OLAO DINODECASTRO E COSTA NETO
PROCURADOR DA REPÚBLI/ÓA
CHEFE DA PR/MA
E n tre g u e na C a D ! M - 6 . s C âmara
n

Cfex i

Aso. : n o r r - )
Kecebic.')

Excelentíssima Senhora
6/
Dr3 MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS
Subprocuradora-Geral da República
Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão do MPF
BRASÍLIA/DF

Ass
Ass. (n o m a )

Rua das Hortas, 223 - Centro, São Luís (MA), CEP: 65.020-270, Fone-fax: (098) 232 3229

/ £.; ( 5 horas

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

N° AC/DD/229/99
APELAÇÃO CÍVEL N° 96.01.40078-8/MA
APELANTE. ESTADO DO MARANHÃO
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RELATOR : JUIZ HILTON QUEIROZ

Trata-se de apelação interposta de sentença que julgou
procedente ação civil pública proposta com o intuito de que fosse promovida a
desocupação do local denominado Povoado de São Pedro dos Cacetes,
incrustado na Área Indígena CANA BRAVA/GUAJAJARA, retirando-se dali todos
os ocupantes não-índios, além do pagamento de multa e reflorestamento da área.
Inicialmente, requer a Procuradora Regional da
República signatária a sua intimação pessoal, a fim de possibilitar-lhe a
manifestação que entender pertinente, à vista do disposto no artigo 129, V, da
Constituição Federal, atribuindo ao Ministério Público a defesa judicial dos
direitos e interesses das populações indígenas, e do preceituado no artigo 82, III,
do CPC, a exigir a sua intervenção em causas como a que ora se apresenta, sob
pena de nulidade.
De qualquer sorte, observa, desde já, a prejudicialidade
do recurso no que concerne à irresignação quanto à determinação de
reassentamento de ocupantes não-índios do Povoado São Pedro dos Cacetes,
pois o próprio apelante dá notícia de que “foram concluídos os trabalhos de
transferência dos colonos, do povoado São Pedro dos Cacetes, encravado na
área indígena Cana Brava-Guajajara, para a gleba Remanso”, tendo, ainda,
ressaltado que, em 28/12/95, “o último morador do Povoado São Pedro dos
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Cacetes deixa a área indígena, encerrando-se um dos capítulos mais traumáticos
da recente História do Maranhão, num processo que já se arrastava por mais de
20 anos”.
É o que se requer.
Brasília, 8 de julho de 1999.

DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA
Procuradora Regional da República

Ref. Processo n° 92.885-2
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉUS : UNIÃO FEDERAL e ESTADO DO MARANHÃO

| c Ó P 1A !

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República
no fim assinado, vem até Vossa Excelência apresentar as anexas
CONTRA-RAZÕES
ao recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO MARANHÃO.
Requer, dessarte, a juntada aos autos e ulterior envio à instância ad
quem.
São Luís, 16 de julho de 1996
ASSINATURA

NO

C r !GÍNAL

NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO
PROCURADOR DA REPÚBLICA

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

APELAÇÃO CÍVEL
APELANTE: ESTADO DO MARANHÃO
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
\ ^
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EGRÉGIO TRIBUNAL

Insurge-se o apelante contra parte da sentença proferida pelo MM.Juiz
Federal da 1a Vara que o condenou a: 1) promover o reassentamento de ocupantes
não-índios do Povoado São Pedro dos Cacetes, outrora encravado na Reserva
Indígena CANA BRAVA (obrigação já cumprida); 2) recolher ao fundo de que trata o
art.13, da Lei n° 7.347/85, o montante da multa imposta pela decisão liminar de
fls.359/369; 3) promover o reflorestamento da área, “eis que essa prestação
constituiria mero consectário dos itens precedentes...” (sic), cabendo tal ônus à
União, segundo afirma, por ter sido negligente.

SINOPSE DOS FATOS

A “questão São Pedro dos Cacetes”, como ficou conhecida neste
Estado, talvez seja das mais apaixonantes causas indígenas já vivenciadas no
Maranhão. Constitui, em verdade, um capítulo especial da saga do índio Guajajara,
com nuances de violência, sofrimento, desespero, e, sobretudo, esperança.
A partir do assassinato de nove índias grávidas durante peregrinação
cultural pré-parto, foi constituído um Grupo de Trabalho integrado por representrantes
da FUNAI, INCRA e Estado do Maranhão, com vistas a promover o remanejamento
dos habitantes do Povoado que se instalou na Reserva Indígena Cana Brava.
Para tanto, a FUNAI repassou ao Estado do Maranhão, através do
Convênio n° 080/79, Cr$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de cruzeiros), em
duas parcelas.
Apesar de repassados os valores, o ESTADO deixou de cumprir sua
obrigação contratual, permanecendo, como mola propulsora de inúmeros conflitos, o
Povoado “São Pedro dos Cacetes”, em plena Reserva Indígena devidamente
demarcada.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Nova página dessa história passou a ser escrita, a partir do ano de
1992, com a propositura da Ação Civil Pública em tela e a conseqüente concessão de
medida liminar, em 08 de janeiro de 1993, da lavra da ínclita Juíza Federal SOLANGE
SALGADO DA SILVA (fIs.359/369), determinando aos réus a promoção da
“transferência das famílias situadas no Povoado São Pedro dos Cacetes, encravado
na Reserva Indígena...”(sic)
De tal decisão resultou agravo de instrumento interposto pelo ESTADO,
ao argumento de que seria parte ilegítima ad causam. O Eg.Tribunal Regional
Federal - 1a Região, através de sua 4a Turma, negou provimento ao recurso, por
unanimidade, em acórdão relatado pelo ilustre Juiz LEITE SOARES (cf . cópia de
fls.408/412). Ressaltou S.Exa., naquela oportunidade, em seu voto:
“No mérito, correta a decisão agravada, como bem acentuado pelo ora
agravado, f.172, in verbis:
‘Demonstrado restou que o ESTADO DO MARANHÃO celebrou
convênio (n° Q8Q/79) com a FUNAI (fls.43/46), através do qual recebeu o
agravante vultosos recursos para proceder à transferência de 1.200 (mil
e duzentas famílias ocupantes do Povoado SÃO PEDRO DOS
CACETES, encravado na Reserva Indígena CANA BRAVA
GUAJAJARA. O ESTADO, porém, não cumpriu sua parte no Acordo,
nascendo daí inocultável obrigação de fazer, a justificar sua
presença no pólo passivo da relação processual.”
De lá para cá, após vários outros graves incidentes ocorridos na
Região,- inclusive interdição da rodovia que corta a Reserva e sequestro de viajantes,
por parte de índios guajajaras
a União e o Estado do Maranhão, representados
respectivamente pelo Exmo. Sr. Ministro da Justiça MAURÍCIO CORRÊA (hoje
integrando o Excelso Pretório) e o Exmo. Sr. Governador ÉDISON LOBÃO, firmaram
novo termo de compromisso (fl.389), visando “adotar as providências necessárias
para a retirada definitiva do povoado denominado São Pedro dos Cacetes, encravado
na referida área...”.
Em decorrência disso tudo, inspiradas pelos termos da liminar desse
Juízo, passaram a ser adotadas pelos Réus as providências tendentes à desintrusão
da área indígena: o Estado promoveu a desapropriação de área de terras para
reassentamento dos colonos (Gleba Remanso); a União, através do Ministério da
Fazenda, liberou, em setembro de 1994, recursos da ordem de R$ 1.300.000,00 (um
milhão e trezentos mil reais) destinados à indenização de benfeitorias soerguidas de
boa fé.
Segundo informações da FUNAI, foram indenizadas 348 famílias, cujas
benfeitorias tiveram autorização judicial para demolição (fl.534). Noutro passo, o
Estado vem realizando, conforme informações oriundas do Instituto de Colonização e

4

Terras do Maranhão com vistas ao reassentamento dos colonos, (fls.660/662)
Agora, o próprio apelante dá notícia, às fls.912/917, de que foram
"...concluídos os trabalhos de transferência dos colonos, do povoado São Pedro dos
Cacetes, encravado na área indígena Cana Brava - Guajajara, para a gleba
Remanso”, ressaltando, ainda, que, em 28.12.95, "o último morador do Povoado São
Pedro dos Cacetes deixa a área indígena, encerrando-se um dos capítulos mais
traumáticos da recente História do Maranhão, num processo que já se arrastava por
mais de 20 anos. ”
II
Como pode ser visto e concluído, a situação fática concernente à
desocupação da Reserva Indígena já se acha absolutamente consolidada, tendo a
União e o Estado do Maranhão cumprido, neste particular, após largo lapso temporal,
a obrigação de fazer colimada na petição inicial. Assim, seria extremamente danoso
à segurança jurídica, cogitar-se de reversão de uma situação já cristalizada1 e de
profunda significação social, na medida em que solucionou dois graves problemas
sociais, assegurando, de um lado, a posse indígena e, de outro, possibilitando aos
antigos invasores da Área Indígena a obtenção de lotes, através do reassentamento
promovido pelo ESTADO.

III
É importante salientar, contudo, que a responsabilidade solidária da
UNIÃO e do ESTADO DO MARANHÃO, no tocante à desocupação da área indígena
foi satisfatoriamente demonstrada nos autos.
Ora, não se pode olvidar que em 1979, a União repassou ao Governo
do Estado do Maranhão vultosa soma de recursos financeiros destinados ao
remanejamento do Povoado São Pedro dos Cacetes (fls.16/19). Os recursos, pelo
que se depreende, não foram aplicados nessa finalidade, o que deveria ter ensejado,
na época, a responsabilização dos agentes públicos. Como, pois, eximir-se dessa
obrigação?
Neste particular, o entendimento firmado pelo E.Tribunal Regional
Federal/1a, no julgamento do agravo de instrumento n° 93.01.15033-6-MA, não*

- A jurisprudência é expressiva em assinalar a necessidade de serem resguardadas determinadas
situações fáticas já consolidadas, em prol da segurança jurídica que deve imperar nas relações sociais,
consoante registram, entre tantos, os seguintes acórdãos, relativos a matrícula em instituição de
ensino superior e conclusão de curso: AMS n° 90.01.05475-7/GO - TRF/1a, DJU 26.08.91, p.19939;
REO n° 92.05.00895-8/PE - TRF/5", DJU 20.11.92, p.38708).
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permite qualquer digres!^üíÜg
&SftSfi ^1mente vinculado à obrigação de
promover a desintrusão da Reserva Indígena.
No que toca à UNIÃO, vale repisar, aqui, o que ficou assinalado na peça
vestibular, verbis:
“Com acerto, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens
da UNIÃO, cuja posse é garantida aos silvícolas. Cabe à Ré, por
conseguinte, o dever constitucional de demarcar, proteger e fazer
respeitar tais bens (CF, art.231, caput).
Não se conhece, todavia, qualquer ação efetiva da Ré UNIÃO
FEDERAL, ao longo de todos esses anos, no sentido de exercer seu
poder de polícia sobre a área, eliminando dali a presença incômoda,
maléfica e indesejável de grupos não indígenas na Reserva Indígena
CANA BRAVA- GUAJAJARA. A omissão é evidente, estando a exigir
efetiva e imediata prestação jurisdicional.
Força é convir que a UNIÃO se omitiu, data venia, não só em relação ao
controle e à defesa da área tradicionalmente ocupada pelos Guajajara,
mas também no tocante à fiscalização da execução do Convênio
n°080/79, celebrado com o réu Estado do MARANHÃO, já que este se
obrigou a prestar contas quanto à aplicação do dinheiro (cláusula 3o, ÇÇ4°
e 5o).”
Para reforço de argumentação, registre-se o disposto no art.14, itens 1
e 2, da Convenção n° 169 da OIT, de 07.06.89, relativa aos povos indígenas e tribais
em países independentes:
“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."
Percebe-se nítida sintonia entre tal regra de direito internacional e a
previsão inserida em nosso texto constitucional, no art.231. É obrigação inarredável
da União “proteger e fazer respeitar” os bens que se encontram sob a posse dos
índios.
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Vale
termo de compromisso firmado
entre a União e o Estado, em novembro de 1992, acima mencionado, constitui
inequívoco reconhecimento da procedência da pretensão esposada na inicial.
De fato, ali se manifestaram o Sr. Ministro da Justiça e o Sr. Governador
do Estado no sentido do encaminhamento de providências definitivas para a retirada
dos habitantes do Povoado São Pedro dos Cacetes, numa clara e insofismável
exteriorização de que os Entes que representavam na ocasião tinham e têm plena
ciência da obrigação que pesa sobre ambos.
Enfim, a matéria, foi bem enfrentada na erudita sentença recorrida, nos
seguintes termos:
“Não há, portanto, como afastar a responsabilidade da União Federal e
do Estado do Maranhão pelo inadimplemento da obrigação de fazer que
se esboçou, inicialmente, com a assinatura do Convênio n° 080/79,
antes referido. A cada um dos entes federativos caberia contribuir para
salvaguarda dos interesses, quer dos índios, quer dos colonos, pois é
certo que a solução pura e simples de expulsar estes do território
indígena, só serviria para criar mais um foco de tensão na área, pelo
surgimento de mais uma horda de sem-terras marginalizados e
entregues à própria sorte.” (fl.722)
IV
Por outra face, no tocante à imposição da sanção pecuniária (multa a
ser recolhida ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, conforme item 2 da parte
dispositiva da sentença), descabe a irresignação.
Com efeito, tal multa foi fixada liminarmente pelo MMa Juíza Federal
(fl.368), nos termos do art.12, parág.2°, da Lei n° 7.347/85, sendo devida desde o seu
descumprimento até a data da desocupação total da Área Indígena, com o
reassentamento dos posseiros.
Conforme registra HUGO NIGRO MAZZILLI,
“O §2° do art. 12 prevê a imposição de multa liminar que, embora só seja
exigível depois do trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, já
será devida desde o descumprimento da cominação liminar.
Assim, são institutos inconfundíveis a astreinte e a multa liminar. A
astreinte é cominação diária imposta na sentença, para forçar o
cumprimento de seu próprio preceito; a multa liminar é imposta initio litis,
em juízo de cognição parcial da lide, sendo devida desde seu
descumprimento, mas exigível apenas depois do trânsito em julgado da
sentença.” (In A defesa dos interesses difusos em juízo, RT, 4a edição,
pág.232)
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A decisão liminar foi confirmada por esse Tribunal, restando preclusa
essa matéria. De fato, a sentença não trouxe nova condenação, apenas se
reportando à imposição já prevista na liminar.
V
Finalmente, a condenação ao reflorestamento da área indígena é, de
fato, conseqüência dos itens anteriores, como o próprio apelante reconheceu.
Resulta tal imposição da omissão do Estado, no tocante à obrigação decorrente do
Convênio, e da União, no que tange ao seu dever constitucional de “proteger e fazer
respeitar" as terras indígenas (CF, art.231)2. São, pois, UNIÃO e ESTADO,
solidariamente reponsáveis, não merecendo qualquer reparo, data venia, a douta
sentença.

CONCLUSÃO

A respeitável sentença de 1° grau merece inteira confirmação.
A grave problemática vivenciada neste Estado, em torno dessa questão
indígena, pontilhada de inúmeros e lamentáveis conflitos, parece estar, finalmente
solucionada, vislumbrando-se, naquela região, a consolidação da necessária e
desejada segurança jurídica.
Em face do exposto, requer o Ministério Público Federal a essa Eg.Corte
que negue provimento ao recurso, por ser medida de inteira
JUSTIÇA
São Luís, 16 de julho de 1996
A S S I N A I J ri A

NO

O R IG IN A L

NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO
PROCURADOR DA REPÚBLICA

2 - Não é demais lembrar que, em se tratando de dano ambiental, prevalece a reponsabilidade de
índole objetiva, como observa, com propriedade, HUGO MAZZILLI: “Em matéria de reponsabilidade
por dano ambiental, portanto, a Cosntituição de 1988 não tornou incompatível o sistema anterior, de
forma que persiste a responsabilidade objetiva firmada no § 1° do art.14 da Lei n° 6.938/81, norma
essa recepcionada pela nova ordem constitucional...” (obra cit., pág.267).
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PR O C ES SO N" 92.885-2

•

A U T O R : M IN IS T É R IO P Ú B L IC O F E D E R A L

'Ç

Procurador da República: Dr. Nicolao Dino de Castro e Costa Neto

jt,

RÉUS: U N IÃ O F E D E R A L E E S TA D O DO M A R A N H Ã O
Procuradora-Chefe da União: Dra. Maria do Socorro Brito e Silva
Procuradora-G eral do Estado: Dra Ana Maria Dias Vieira

SENTENÇA

Vistos etc.

O M IN IS T É R IO P Ú B L IC O F E D E R A L , devidamente representado
pelo Procurador da República que Firmou a inicial, propôs a presente A Ç Ã O C IV IL
P Ú B L IC A

contra a U N IÃ O

FEDERAL

e o E S TA D O

DO M A R A N H Ã O

,

objetivando :

•\i'
£-•

t

’

a) a concessão de liminar para a retirada do agrupamento humano não

. indígena do Povoado de São Pedro dos Cacetes, incrustado na Reserva C/vNA B R A V A GUAJAJARA, com população estimada de 2.656 pessoas, tomando os Réus as

$■

diligências necessárias a tal Finalidade, com emprego de força pública estadual e federal,
sob pena de execução específica (Lei n° 7.347/85, art. I I), confirmando-se tal comando
como objeto principal da lide;
t

PODER JU D IC IÁ R IO
JUSTIÇA FEDER AL DE I a IN S T Â N C IA

b)

.V

a condenação da União Federal a exercer em caráter efe

permanente, o poder de policia na região, proporcionando à F U N A I os recursos
necessários a tal missão, assim impedindo o retorno ou surgimento de invasores na área
i*ÍV

indígena, bem como assegurando aos índios Guajajaras a posse irrestrita sobre as terras
reservadas, suas riquezas e recursos naturais;

c)

a declaração de nulidade , com o conseqüente cancelament

títulos registrados em cartório, de imóveis situados na reserva em foco, passados em
favor de terceiros;

d)

a condenação dos Réus, após desocupada a reserva indíge

efetuarem o reflorestamento da área invadida;

v
,

Segundo consta da inicial, os índios Guajajara ou Tantehara habitam,
desde tempos imemoriais, as regiões situadas entre as bacias dos rios Mearim, Corda,
Grajaú, Pindaré, Caru e Zutiua, vinculados ao grupo linguístico tupi e ao sistema
familiar

"matrilocal". Com a chegada dos primeiros colonos à região, em meados do

século passado, os índios foram gradativamente reduzidos em número e área geográfica
de influência, sofrendo diversos golpes em seus traços culturais. Em 1895, Padres
Capuchinhos instalaram-se na região, fundaram um convento próximo da Aldeia Crioli,
mudando o nome do local para Alto Alegre, onde mais tarde se formou uma colônia
agrícola, habitada por arrendatários e meeiros dos religiosos O trabalho catequético,
porém, redundou em revolta no seio indígena daí nascendo o ataque à Colônia Agrícola,
com a morte de seus ocupantes, entre os quais padres e freiras, vingada por violenta
reação das forças públicas que invadiram a área, destruiram aldeias e mataram mais de
trezfentos silvícolas, isto em 1901
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Teria sido aquele episódio o início dos conflitos entre os colonos,
.*<•

religiosos e índios. A Lei n° 1.079, de 25.04.23, assinada pelo Presidente do Estado do,

i.

Maranhão, Godofredo Viana, destinou aos índios uma área de 164 557,49 hectares, no
Município de Barra do Corda, demarcada pelo Serviço de Proteção aos índios - S P I ,
em 1936.
v
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60, cont amplo apoio federal e estadual fez renascer a antiga antipatia entre os grupos
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Alega o autor que o retorno dos capuchinhos à região, na década de ;

i étnicos em conflito, culminando com o assassinato de nove índias grávidas, em •

*. ÍV !
J■
„
:‘V, peregrinação cultural pré-parto. Incrustou-se no seio da Reserva Indígena dois
1í!' i
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%*£':■J J , ri**"*
i t l r*■■* . agrupamentos humanos, Alto Alegre (devastada em 1901) e São Pedro dos Cacetes, este t
.•*. -! p■ 5-***jfO) ’*
último.formado pm torno de um trecho da estrada de rodagem que liga Barra do Corda
. ; • ‘7
.
•
a Grajaú, cortando a área dos índios.
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Desocupado o primeiro povoado, remanescería o mais recente , São

'1

■*

Pedro dos Cacetes, com 1.200 famílias na área indígena. Malogrados foram os planos
i:

de remanejamen(o dos colonos, inclusive o Convênio n° 080/79, firmado entre a F U N A I ,
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e o ESTADO DO M A R A N H Ã O , com repasse de verba pública federal de Cr$
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' • * * " 6 ^ 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 (cento e sessenta milhões de cruzeiros), que não atingiu a finalidade de j
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l^f^t^ráiisfé^éricia do povoado para uma área em Buriticupu.
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Entende o Autor que a deletéria presença do povoado na Reserva

•-F .

reduzida para 137,^29,5429 hectares por força de demarcação providenciada i

m m
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í:h

:=*

pela F U N A I com apoio no Decreto n° 246, de 29.10.91, só tem servido para acirrar os

7,??!- ânimos entre os índios e colonos, com lesão reiterada da posse das terras daqueles, ’
5 ^ e0ntrariflhdo-se

0

art. 231,

3* e

betii eomo a Convenção n® 107, da O IT,

j \ ' f ' prefpulisada no llraail pelo üecreto n° 58.824, de 14.07.66 irn^er-se-ia,
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- • .< >? ^obrigação de fazer aos Réus, capaz de pôr cobro à aflitiva situação indígena, removendo
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o povoado de São Pedro dos Cacetes da Reserva em comento, sob pena de execução
especifica.
A

inicial

veio

instruída

com

farta

documentação

que

ilustra

minudentemente a questão , nas fls 16/314, acrescida dos documentos de fls 324/346,
com notícia de violências praticadas contra os índios e da firme disposição dos silvícolas
em resistirem na área em conflito.

O Estado do Maranhão contestou a ação nas fls. 348/350, alegando, em
síntese, que não lhe cabe providenciar a desocupação da reserva, mas sim à União
Federal, que detéAi o domínio da área indígena. Caber-lhe-ia, apenas, adotar as
providências necessárias para garantir a segurança dos residentes na área, através de
policiamento preventivo e medidas de polícia judiciária. Acrescenta que a menção ao
repasse de verbas federais, no passado, não constituiria outorga de competência para
> ■ , remanejamento dos colonos, que não poderiam ser obrigados, contra suas vontades, a
deixar o Povoado; quando muito, formaria a verba débito do Estado para com a União
Federal. Finaliza informando o esforço da atual administração em resolver pacificamente

;i

' juntando os documentos de fls. 355/356, levantando a preliminar de inidoneidade da
ação civil pública para dirimir a questão, nos termos do art 129 da Constituição Federal
e art. I o da lei n° 7 347/85. No mérito, em suma, alegou que não se pode atribuir à
União Federal conduta omissiva no episódio, se é certo que subsiste a obrigação do
Estado do Maranhão em promover a desintrusão da área, para tanto tendo recebido
vultosa quantia em dinheiro, em 1979; que a ação teria perdido o objeto com o plano
recente de desocupação, firmado entre os réus, com a participação das comunidades

■
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V

indígenas e de colonos; que o Autor não poderia ter olvidado que na área se encontram
pessoas pobres e miseráveis que precisam de uma nova terra para se estabelecerem, não
sendo justo colocá-las à míngua de uma solução que caberia, exclusivamente, ao Estado
do Maranhão, adotar.

Réplica, fls. 357/358, rebatendo a preliminar oferecida pela União
Federal e reiterando os demais termos da inicial, principalmente o pedido de concessão
da medida liminar.

1

*!

Decisão concessiva de liminar, fls. 359/369, enfrentando as alegações
de ilegitimidade passiva de ambas as partes e a preliminar de inidoneidade da via

•

;f

procedimental adotada, bem como a aduzida perda de objeto da demanda Estabeleceu-

.•

se, na decisão liminar, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária
de um salário mínimo para cada um dos reús, num total de dois salários mínimos
diários, para a definitiva desocupação da área indígena, retirando-se •' !a o povoado de
São Pedro dos Cacetes, em operação conjunta e solidária da União Federal e do Estado
do Maranhão. Tal

liminar foi confirmada pelo Eg T R F /T Região, no julgamento do

Agravo de Instrumento n° 93.01.15033-6-MA, interposto pelo Estado do Maranhão,
relator o Juiz LEITE SOARES, conforme Acórdão de fls. 408/412.

•u •
■y ■

Saneador, fl. 382, com deferimento das provas requeridas pelos Réus,

f: designando-se Peritos para elaboração de laudo pericial em campo.
Vi.
5
' ■
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•

*

K '

Notificação do Sr. Ministro de Estado da Justiça para, juntamente com
'

.

o Estado do Maranhão, adotar providências efetivas para cumprimento integral da
liminar deferida pelo Juízo (fls. 413,416/417, 429/430, 472/476, 499/500).

( tlü
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Promoções do M PF, fls. 431/433, com documentos de fls. 434/466,
solicitando extensão da perícia a uma gleba desapropriada pelo Estado do Maranhão para
assentamento dos residentes no Povoado de São Pedro dos Cacetes, deferidas pela
decisão de fls. 468/471,

I

Requerimento da União Federal, fls. 478/480, para notificação dos

S 3

posseiros.de boa-fé a intervirem no feito na qualidade de assistentes, considerado

>:«

^ ' í impertinente pelo Autor nas fls. 486/488 e indeferido pela decisão de fls 493/494
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ata de fl, 501, ocasião em que desistiram os Réus da oitiva de testemunhas
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Audiência de instrução e julgamento realizada em 28 I 1.94, conforme

<)t* : 1
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Depósito dos honorários provisórios dos Peritos , feito pelo Estado do

I Maranhão, fl. 508, e pela União Federal, fls. 527/529, em atendimento à determinação
de fl. 492, levantados por alvarás (fls. 512 e 533). Os honorários remanescentes foram
' depositados pelo Estado do Maranhão , fl. 685, estando pendente a parte da União ,
, anunciada nas fls. 681/682.
«
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Atendendo à promoção de fl. 524, do M PF, foi autorizada a demolição

* i...

- 1- •

^

das construções até então desocupadas do Povoado, com determinação de diligências aos
Réus (fl. 534).
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Laudo pericial, fls. 539/621, manifestando-se sobre o mesmo o Estado
do Maranhão, fls. 639/642, o Ministério Público Federal, fls. 643/644 e a União Federal,
fl. 647.

y
Dispensa da inspeção judicial, conforme decisão de fls 649/650
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Razões Finais das partes, sob a forma de memoriais: do Autor, fls
655/659, pugnando pela procedência da ação; da União Federal, fls 663/665, e do
Estado do Maranhão, fls. 666/669, reiterando as respectivas contestações e sinalizando
para a solução administrativa da questão, com a conseqüente perda de objeto da
demanda.

É o Relatório.

D E C ID O

Pela decisão liminar de fls. 359/369, foram dirimidas, em definitivo,
as alegações apresentadas pelos Réus, reciprocamente considerando-se partes ilegítimas
para comporem a relação processual. O Agravo de Instrumento interposto pelo Estado
do Maranhão - A I n° 93.01.15033-6-M A - foi improvido pelo T R F /I" Região, por
votação unânime, acolhendo-se o voto do Relator, Juiz LE ITE SOARES, na sessão de
22.11.93, confirmando-se a referida liminar, segundo se vê do Acórdão de fls 408/412

Cumpre examinar, entretanto, a alegação de superveniente perda de
objeto da presente ação civil pública , suscitada pelos Réus em suas razões finais de fls
663/665 e 666/669, apoiada na notícia de desocupação da Reserva

Indígena C A N A

B R A V A -G U A JA JA R A pelos residentes no Povoado de São Pedro dos Cacetes, com
base nas conclusões do Laudo Pericial, fl. 611, que informa existirem, na atualidade,
apenas 72 (setenta

e dois) moradores de um total de 511 famílias antes radicadas

naquele local

Ao contrário do que pensam os Réus, a desocupação parcial da reserva
resultou pura e simplesmente do cumprimento tardio da liminar deferida em janeiro de

PODER JUDICIÁRIO
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1993 por este Juízo Federal, e tal circunstância não tem o condão de esvaziar o objeto
precípuo da ação civil pública, antes confirmando a sua procedência Por tratar-se de
desocupação parcial, não se pode falar em cumprimento integral da obrigação de fazer
determinada na provisional.

Por outro lado, além do pedido principal referente à desintrusão da área
indígena, outros pedidos foram formulados pelo Autor, envolvendo a condenação da
, União Federal a cumprir com os deveres institucionais de poder de polícia na região de
seus domínios, para coibir novas invasões ou retorno dos colonos que desocuparam suas
edificações, á declaração de nulidade e cancelamento de eventuais títulos lavrados em
oartório, referente a imóveis situados na base territorial dos índios, favorecendo terceiros,
íe o reflorestamento da área invadida da reserva.

Além desses pedidos, remanescem os reflexos da decisão liminar, no
tocante à multa diária imposta aos Réus pelo atraso no seu cumprimento, bem como
Òutros comandos judiciais incidentes que determinaram a demolição dos imóveis
desocupados (fl. 534), a extensão da perícia a nova área desapropriada pelo Estado do
•«.
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para instalação da população removida do Povoado

de São Pedro dos
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Todos os pedidos e comandos devem confluir no julgamento da ação.

" ' 1 f, ique* exige o exame do seu mérito, razão pela qual descarto a alegação de perda
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íj ^ superveniente do objeto da demanda, formulada pelos Réus.
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Passo no exame do mérito

A prenente ação civil púhlicn movidn polo Minimério Públieo Feelornl
contra n União e o Estado do Maranhão envolve a inquietante situação de conflito
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interétnico na região situada entre os municípios de Grajaú e Barra do Corda, pondo
a descoberto a rivalidade incontornável entre os colonos e religiosos de um lado, que se

\

i

instalaram nos povoados do Alto Alegre e São Pedro dos Cacetes, ambos encravados
na Reserva indígena C A N A B R A VA -G U A JA JA R A , e os silvícolas instalados na

1 referida área.

Para um melhor entendimento da questão, impõe-se traçar um breve
resumo histórico da evolução dos fatos, segundo a cronologia fornecida pelos registros
dos autos e outras referências bibliográficas auxiliares.

• *
t
Os índios guajajara , que se auto-denominam tantehara habitam o
Estado do Maranhão há mais de três séculos, nas regiões compreendidas pelas bacias
fluviais dos rios Mearim, Corda, Grajaú, Pindaré, Caru e Zutíua Pertencem ao grupo
lingüístico tupi1,

e formam,

hoje, uma população estimada em 10 000 (dez mil)

indivíduos, segundo levantamento de 1986, espalhados em mais de trinta aldeias ,
residindo na reserva indígena Cana-Brava-Guajajara, aproximadamente 6.000 (seis mil)

:'

indivíduos, de acordo com levantamento do laudo pericial, fl. 544.
.

* t

I

Os primeiros contactos com não índios foram feitos em meados do
século passado, quando surgiram na região que hoje constitui o município de Barra do
Corda, os primeiros viajantes, exploradores de essências vegetais e criadores de gado,
pm sua maioria, retirantes da seca que se alastrava nos sertões do Piauí e do Ceará. Da
fundação de Barra do Corda, em 1839, por Melo Uchôa, seguiu-se a implantação, em
1847, da primeira Diretoria Parcial dos índios, tendo sido Uchôa o seu primeiro Diretor*

' T U P I é n denoininovflo genérico piirn lodos os povo* tndigenns que fiilrtm llnpoiis pertencentes no
IroiWd th W h í4t'1<' emilieeido por essa rlenonnnnvHo. Rsle tronco, «pie se formou h:i aproximadamente 5 t»(»t|
mios, cslii dividido nus seguintes Inmllins lingttfslicns: T u p l-C u n rn n i, Y u riin n , A riU ém , T u p iiri,
R n iim râ m a e M onde (ef. Roque de Burros 1.111 oiti, Revista IItimunidodcs da Kd. IJ 11M,

I0'J).
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Em 1895, chegaram à região os Padres Capuchinhos, dispostos a fundar

!

conventos

para a catequese dos índios Guajajara

Próximo à Aldeia C rioli, foi

construído um convento para abrigar a Missão São José da Providência, mudando-se a
denominação para Alto Alegre, isto em 1897, em área comprada do comerciante
Raimundo Ferreira de Melo, que ali tinha se estabelecido com a autorização dos índios
' • ■.- H
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convento, inaugurarem a Colônia Agrícola de Alto Alegre que propiciou a chegada de j
à.&fljÍV*

f':!

; ^

•

■

••
• '-

•'

r-

•

; r í :; •

,S

; v •;

C‘r • '
••

..
7

.

.

T

.

Além
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da catequese direta nas aldeias indígenas, resolveram os

*
as crianças em regime de confinamento para o aprendizado da religião cristã que ,

...V
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.

substituiria seus hábitos tidos como pagãos. O isolamento a que foram submetidas as
^

■

'' vcrianças
de seus costumes e tradições tribais, levou os índios
i i a u y a o
^e «a tforçada
u i y u u a
umudança
i u u w i y u
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à revolta e ao ataque, em março de 1901, da Colônia de Alto Alegre, ocasião,
t
em que, foram mortos os colonos residentes, além de frades e freiras. Em represália,

i,i^ r.vííyÈil<:i'for,ças. públicas foram mobilizadas, com a invasão de terras indígenas, daí resultando a
; -i
’
destruição de inúmeras aldeias e a morte de mais de trezentos índios.
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.
a área dea antigM aldeias que tinham sido destruídas pela invasão policial Em carta

ÍÁ' V*

dirigida ao Presidente do Estado do Maranhão, Dr Godofredo Mendes Vianna, um ex-'

"

. agente do Serviço de Proteção aos índios (S.P.I), radicado em Barra do Corda, Sr..
Marcelino Miranda, sugeriu a doação de uma área de terras, ditas devolutas, que serviria
para acomodar as aldeias Guajajara, iniciativa consolidada pela Lei Estadual n° I 079,

i
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* Os conflitos ressurgiram dez anos depois com o retorno dos índios para
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capuchinhos criar um internato para meninas guajajaras em Barra do Corda, mantendo
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novos còlonos, arrendatários e meeiros dos religiosos que ali se estabeleceram com ‘
j. - S j r . .
'
' ! ,. .
.
,
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I
■ animo definitivo, em terras tradicionalmente ocupadas pelos guajajaras
?
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casa e as benfeitorias já implantadas por Raimundo Ferreira de Melo para, além do
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i ,-1' próprios silvícolas. Os Freis Celso de Ubaldo e Estevão do Sexto São João aproveitaram
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para montar uma pequena casa de comércio que atenderia à demanda incipiente com os .
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de 25.04.23, que destinou aos índios uma gleba de 164.557,49 hectares, situada naquele
município, numa tentativa de apaziguar os ânimos entre indígenas e colonos Em 1936,
o S.P.I promoveu a demarcação da área, homologada pelo Decreto-lei Estadual n° 81,
•

de 15.12.36.

Na realidade, os índios não se conformaram com a redução de suas
terras e resolveram permanecer, ainda, nas Aldeias Uchôa, N aru , Morcego e Farinha,
situadas fora do perímetro demarcado, até que foram expulsos por força policial, em
1944, para a implantação da recém-criada Colônia Agrícola de Barra do Corda,
instituída pelo governo federal para conter o êxodo de retirantes da seca que assolava
o Ceará. O êxodo indígena, destinado à área reservada resultou na morte de mais de
quatrocentos índios, forçados a deixarem suas malocas, roças e cemitérios para se
juntarem aos outros elementos da tribo que já se encontravam instalados na reserva
demarcada.

Na década de .60, os padres Capuchinhos retornaram à região e
soérgueram

a Colônia Agrícola de Alto Alegre, restaurando o antigo regime de

arrendamento e parceria com os colonos, desta feita com apoio do próprio governo
federal, apesar da incômoda localização da comunidade em plena reserva indígena

Foi construída uma estrada ligando Barra do Corda a Grajaú, cortando
a área da reserva indígena Guajajara, atualmente

sob manutenção federal (BR-226)

Próximo a Alto Alegre existia uma parada onde os viajantes descansavam e refrigeravam
os motores dos caminhões, conhecida como "Cacete". Em tal lugar iniciou-se um
Povoado chamado de São Pedro pelos frades e de Cacete pelos colonos, firmando-se
no tempo a denominação São Pedro dos Cacetes.

»
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Tal povoado fixou-se em plena reserva indígena, mesmo após a redução
de 32.689,31 hectares, resultante de demarcação operada pela FU N A I sob autorização
do Decreto n° 76.999/76, próximo ao Povoado de Alto Alegre (antiga Aldeia Crioli),
igualmente encravado em terras Guajajaras.

* .

*

Novos conflitos surgiram e cresceram assustadoramente após a agressão
a tiros, por colonos de São Pedro dos Cacetes, de nove índias grávidas, que se
encontravam em peregrinação cultural pré-parto. A morte daquelas índias colocou os
Guajajaras em estado de guerra, a ponto de ensejar a mobilização de autoridades federais
e éstaduais que definiram como solução o remanejamento dos povoados Alto Alegre,
São Pedro dos Cacetes e Lagoa Comprida, constituindo-se, a partir de 1979, Grupo de
Trabalho formado pela F U N A I, IN C R A e Governo do Estado do Maranhão, sob a
cçprdenação do então Ministro do Interior, Mário David Andreazza

Foi firmado o Convênio n° 080/79, entre a F U N A I e o ESTADO DO
M A R A N H Ã O , para cumprimento das metas, com repasse de verba pública federal de
Cr$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de cruzeiros), destinada á desocupação da
;i

*

»

Os Povoados de Alto Alegre e Lagoa Comprida foram abandonados
< peios coionos que migraram, em grande parte, para São Pedro dos Cacetes, comunidade
i

i •:

'

,

,

; que resistiu e permaneceu encravada na Reserva Indígena, apesar da efetiva alocação de
recursos da União para o Estado, por força do convênio já mencionado2.
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G U A JA JA R A S ". m:irvo/87, lis. 36/44, c "T E R R A S D OS G U A JA JA R A S ". mnrço/X7, lis. 45/55
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Os registros históricos de tais conflitos revelam os traços da ligação dos
índios com as terras por eles tradicionalmente ocupadas.

Noções cristalizadas em nossa cultura a respeito de domínio e posse
não bastam para explicar tais aspectos que superam os limites do simbolismo indígena
Má uma verdadeira relação de ancestralidade entre os índios e suas terras, pois nelas se
encontram todas as marcas da cultura tribal, que retrocedem a tempos passados, de
difícil datação.

Como conceituar a posse indígena?

Segundo G IL M A R FERREIRA M E N D E S ’,

"A posse ilos silvícolas abrange iodo o território indígena
propriamente dito, isto è, toda a área por eles habitada
parir seu sustento e necessária à preservação de sua
identidade cultural. ”
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De fundamental importância para a solidificação do conceito de posse
indígena, foi o voto proferido pelo Ministro V IC T O R D IA S

LE A L, do Excelso

Pretório, no julgamento do RE n° 44.585:
1

4 '.

"Não está ent jogo, propriamente, um conceito de posse,

V
■ t.

nem de domínio, no sentido civilista dos vocábulos; tratase do habilat de um povo.

ví

•

U—
,*ÇJILMAR F E R R E IR A MENUfraj »
t>ooott<«
tlíiiflo «obre
Nacional do Xingu" - Brasília, 1988, (Irúlleu do Senado, p. 5(>
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Se os índios, na data da Constituição Federal, ocupavam
determinado território pori/ue desse território tiravam seus
recursos alimentícios, embora sem terem construções ou
obras permanentes (pie testemunhassem posse de acordo
com o nosso conceito, essa área, na qual e da qual viviam,
será necessária à sua subsistência Essa área, existente na
data da Constituição Federal, é que se mandou respeitar.
. »•
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Se ela f o i reduzida por lei posterior, se o Estado a

n

diminuiu de dez m il hectares, amanhã a

■» .

outras dez, depois, mais dez, e poderia acabar confinando

.* ;

os índios a um pequeno trato, até ao terreiro da aldeia,
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porque a li c que a
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reduziria em
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"posse"estaria materializada nas

malocas.
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Não f o i
*•

isso que a

Constituição

quis.

O

que ela

determinou f o i que, num verdadeiro parque indígena, com
todas as características culturais primitivas, pudessem
permanecer os índios, vivendo naquele território, porque
a tanto equivale dizer que continuariam na posse do
mesmo.

t-

. ..

.. .$ ,
Entendo, portanto, que, embora a demarcação desse
território resultasse,

originariamente,

de uma lei do

Estado, a Constituição Federal dispôs sobre o assunto e
retirou ao Estado qualquer possibilidade de reduzir a área
que, na época da Constituição, era ocupada pelos índios,
ocupada no sentido de utilizada por eles como seu
v

>•

ambiente ecológico"
Já IS M A E L M A R IN H O , citado por G IL M A R FERREIRA
M E N D E S 4 estabelece os traços diferenciadores das posses civilistica, agrarista e
indígena, colocando esta última como a mais abrangente das três espécies

»
m

M v ..
4 t **

•

,

JC 1 L M A R F E R R E IR A M E N D E S , op. c il., p.58
'
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"A posse indígena, pois, traz uma conotação diferente, em
seu conceito da conotação emprestada à posse civilisti ca e
à posse agrarista. A posse, tal como concebida pelos
civilistas, é a exteriorização do domínio, decorrente do
exercício, pleno ou não, de alguns poderes inerentes ao
proprietário (art 485, C.Cj
Já para o Direito Agrário, a posse se configura pelo
exercício e junção de três elementos básicos: morada
permanente do possuidor do imóvel posseado; cultura
efetiva implantada e mantida pelo proprietário e sua
fa m ília com capacidade de proporcionar-lhe o progresso
sócio-econômico seu e de seus fam iliares; e, como último
elemento básico, mais de um ano

e dia de ocupação

efetiva.
A

posse

indígena,

diferentemente

dessas

últimas,

é

caracterizada pela ocupação efetiva da terra por parte do
elemento silvícola ou indígena, ocupação que haverá de se
comportar de acordo com os usos , costumes e tradições
tribais , vale dizer, não é apenas indígena a terra onde se
encontrar edificada a casa, a maloca ou a taba indígena,
como não é apenas indígena a terra onde se encontra a
roça do índio. Não. A posse indígena é mais ampla, e terá
que obedecer aos usos, costumes e tradições tribais, vale
dizer, o órgão fed eral de assistência ao índio, para poder
afirm ar a posse indígena sobre determinado trato de terra,
primeiro

que

tudo,

terá

que

mandar

proceder

ao

levantamento destes usos, costumes e tradições tribais a fim
de coletar elementos fáticos capazes de mostrar essa posse
indígena para caça, para pesca, para coleta de frutos
naturais, como aquela

utilizada

com roças, roçados,

htiMufiSvK remlieuiâs» de cultos tribais, etc.,
hábitos que são índios e que, como tais, terão que ser

.
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conservados para preservação da subsistência do próprio !i*

l

grupo tribal.
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A posse indígena, pois, em síntese, se exerce sobre toda a

,

; V > área necessária à realização não somente das atividades

economicamente úteis ao grupo tribal, como sobre aquela
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domínio por título legítimo- 'indigenato ’, que mio é direito adquirido, mas
congênito, primeiro; logo, as suas posses níio estavam sujeitas à legitimaç ão."

Dai o destaque feito por JOSÉ AFONSO DA SILVA", ao tratar da
relação do índio com seu habitat:

"Acrescenta ainda João Mendes Júnior que as terras dq
indigenato, sendo terras congenitamente possuídas, não
são devolutas, ,isto é, são originuriamente reservadas, na
fo rm a do Alvará de 1“ de abril de 1680 c por dedução da
própria Lei de 1850 e do art. 24, § I o, do Decreto de
1854.

Essas considerações, só por si, mostram que a relação
entre o indígena e suas terras não se rege pelas normas
do

Direito

Civil.

Sua

posse

extrapola

da

órbita

puramente privada, porque não é e nunca f o i uma

?

simples ocupação da terra para explorá-la ,mas base de
seu ' habitat,
conjunto

de

propiciam

o

no sentido ecológico de interação do
elementos

naturais

desenvolvimento

e

culturais

equilibrado

da

que
vida

humana.

Esse tipo de relação não pode encontrar

agasalho

nas

limitações

individualistas

do

direito

privado, dai a importância do texto constitucional em

* ir

exame, porque nele se consagra a idéia de permanência,
essencial à relação do índio com as terras que habita."
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No mesmo sentido, a posição do antropólogo JOÂO PACHECO DE
F IL H O 7, ao discorrer sobre o reconhecimento oficial das terras indígenas

no artigo "Fronteiras de Papel":

" Trata-se do habitat de grupos que se reconhecem (e silo
reconhecidos pela sociedade) como mantendo um vínculo
de continuidade com os primitivos moradores de nosso
pais. A noção de habitat aponta a necessidade de
manutenção de um território, dentro do qual um grupo
hunumo, atuando como um sujeito coletivo e uno, tenha
meios para garantir a sua sobrevivência físico-cultural.
Para atingir tal desidcratum as terras indígenas são
enquadradas como bens sob domínio da l/niãc

intuito

de colocar a sua defesa diretamente na esfera de atuação
do Estado, considerando-a como questão de relevância e
que deve inspirar cuidados especiais. Cabe ao Estado ,
ainda, promover o reconhecimento administrativo das
terras dos índios, resguardando-lhes a posse permanente
e o usufruto exclusivo das riquezas a li existentes.
Contudo, cabe fris a r que o direito dos índios è originário
e decorre de sua conexão sócio-cultural com povos précolombianos que aqui ha bita vanu Tal direito não procede
do reconhecimento pelo Estado (nem é anulado pelo não
reconhecimento),
sobrevivência

mas

atual

decorre

dos

do fa to

grupos

mesmo

humanos

que

da
se

identificam por tradições ancestrais e que se consideram
como etnicamente diferenciados de outros segmentos da
sociedade nacional.1

1 J O Ã O P A C H E C O D E O L IV E IR A F IL H O , ln Revista Iitimunuliulcs ilu lül lln lt, n" IN. 1‘MX,
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Interpretações maldosas alegam que assim seria indígena
todo o território nacional. Não è isto, obviamente , que a
lei pretende. Ainda que houvesse evidências da presença
de povos indígenas em um passado remoto em todo e em
algum ponto especifico do território nacional, isso por si
só não definiria o conjunto das terras indígenas (ou
qualquer uma delas em particular).

Para

tanto,

é

condição necessária e suficiente a existência atual de
uma coletividade que se identifica como indígena e que
se reproduz, regularmente dentro de um mesmo espaço
físico. É para tais grupos humanos - os quais muitas
vezes fo ram deslocados para locais distantes

de seus

territórios tradicionais, que raramente tiveram condição
de sustentar - que a lei prescreve o direito sobre seu
habitat,
garantir.

cuja

destinação

exclusiva

cabe

ao

Estado

Promover a demarcação da terra indígena

é

tarefa da União, reconhecendo administrativamente o
habitat de um grupo ou comunidade tribal, viabilizando
a

continuidade econômica

e sócio-cultural daquela

coletividade."

A cultura oral, vale dizer, a transmissão de conhecimentos de uma
geração para outra, tem conseguido manter vivas ns tradições e lendas entre os

0

«1
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’

índios , quase todas marcadas por um enorme respeito com os antepassados e
. entidades divinais da natureza.

Assim como desconheciam as horas e o calendário , dividindo o
'

tempo por métodos naturais e simples como o próprio nascer do sol ou a escuridão
da noite, a mudança das fases lunares ou as épocas de cheias nos grandes vales

. • . hidrográficos, o advento da velhice, etc., não poderiam os índios indicarem, com
precisão, em qual época remota implantaram suas primeiras marcas divisórias de
.

tribos nas diversas regiões do Brasil.

A ocupação indígena, portanto, se perde no tempo, numa lenta
'

evolução cultural, dai o emprego da expressão

"tempos imemoriais" ou "posse

imemorial", para significar a ausência concreta de datação para o inicio da fixação
silvícola no Brasil.

É inquestionável, entretanto, o fato de que a formação cultural dos
índios, bem como suas tradições tribais, são remotas e apontam para a utilização
de inúmeros recursos ainda não suficientemente estudados

pelos antropólogos e

sertanistas Em algumas lendas indígenas, por exemplo, falam os mais velhos das

í '

aldeias em grandes animais devoradores

"que não mais se acham nas maias . ",

noutras , no grande

tantas levas que

frio

que durou

"muitos guerreiros

envelheceram sem conhecer a clareza do sol". Para alguns, a fantasia não está
ausente em tais lendas, cujo exagero na narrativa confere um certo "slalus" ao
eentador de histórias, sábio ao eanferir gravidade até nà entonação d& vO?, õutro«.
atentos à tradição oral, buscam explicações ainda não resolvidas quanto às
verdadeiras épocas em que se desenrolaram os fatos narrados, desde os primórdios
da peregrinação dos primeiros grupos nômades, há milênios atrás

i

*
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De qualquer forma, o fenômeno migratório entre os índios, além
da causa natural que reside na busca de novos locais de caça ou pesca, igualmente
deve ser analisado sob a ótica da expulsão violenta que a colonização do passado
e a ganância ou oportunismo do presente provocam.

f*
Dos dois grupos lingüisticos indígenas do Brasil - Tu p i e Jê*nota-se que os tupis, onde também se incluem os Guajajaras, são povos adaptados
.1

,

culturalmente às florestas, enquanto os índios do segundo grupo radicaram-se na
grande massa central do pais, formada de cerrados e grandes planícies de vegetação
baixa, as chapadas e chapadões. Os T u p i, em sua grande maioria, migraram para

r

.

»' »

1 '
•

o litoral, sempre em busca de um local paradisíaco onde pudessem superar a morte.
Para os tupi-guaranis

o fato biológico da morte nunca foi muito aceito Darcy

Ribeiro narra num de seus romances a viagem do índio U rubu-K nnpor, Wiratan,
até o litoral maranhense, em busca de IMnhyrsi, o principal morador da terra sem

,

mal, personagem admirada e invejada, pois ao envelhecer , segundo a lenda , faz
como as aranhas ou as cobras, abandonando a pele velha e enrugada para tornar-se
novamente jovem e assegurando, assim, a imortalidade.

I  r o ífs r i
Ml
ff ■
t
!j

.j
s-

i;»,; :• * Jê é a denominaçflo genérico dos povos indígenas que lidam línguas do mesmo tronco linguístico
. íiiV Três silò os subgrupos atuais, os Jê do norte, os centrais e os do sul; os do norte silo divididos em
ji.l
T lm ld ra s c K ayapós, os primeiros reduzidos nos cumpos do Marunháo e Goiás, e os segundos , no
r '
I ; ' sudeste do Pnrú e no norte do Parque Nacionnl do Xingu; os Jê ccnlrnis formam ns tribos X a ta n tc ,
c Ui x ê r e n tt , X a k ria h n c A k ro á , que ocupavam todo o Estudo de Goiás até a margem esquerda do Rio
S,Francisco, hoje estilo reduzidos, tendo os X a v a n lc s abandonado o território goiano pelo malogrosscnse,
nos mando* do Néa X IX , o* X a re n te * pvrntAneoMu em seu lin M ia i intdkdimnl tin fpgiftii htMimtinn. os
Xiikrlsih», com poucos remanescentes , encontrados na décndii de selejiln nindn em território mineiro ,
c os A k ro á , no que tudo indica, eslflo extintos; os Jê do sul, vllimus de inlensu moilundiide no inicio
deste século devido n construçílo da ferrovia do noroeste de Sito Paulo c n implantarão de colônias alemãs
no Vale do lla ja l, formam pequenos grupos tribais dos C o ro a d o s , mais ao sul (SP até RS), dos Bororo,
no Mato Grosso, e dos K a n ijá , em Goiás (c f Roque de Hnrros l.nrnin. Revista I lumanidades da Ild. I InM.
cit., p. 107).
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H E LEN E CASTRES9 mostra que a migração dos tupi-guaranis
eram tentativas de "passar da existência finita dos humanos no Yvy imbá emeguá
(terra má) para a vida sem fim desfrutada na Yvy m aie ey (terra sem mal), sem
f
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contudo atravessar os caminhos tenebrosos da morte.”
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a devastação da Mata Atlântica, onde puderam os índios restaurar o seu habitat há
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Os portugueses concentraram-se,

H

num primeiro momento, no
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'. 'T' , litoral,1onde possuíam rápido acesso para o único meio de comunicação com a
!

Europa e colônias ultramarinas da África: o mar. O Oceano Atlântico , além do
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mais, favorecia o transporte de madeiras e riquezas naturais extraídas da mata
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litorânea.

No Maranhão, os primeiros contatos com o colonizador português
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Alcântara). Isso explicaria, em grande parte, os laços
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afetivos que guardam os maranhenses com os franceses, apesar da curta duração da

r ... fs|(: i V V}; v passagem dos mesrtios pelo Maranhão, no Século X V II. Curiosamente, a herança
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cultural portuguesa no Maranhão, apesar de predominante nos hábitos e arquitetura.
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íi^*não conseguiu superar o forte liame que a memória indígena de afeto guardou com
4*

os franceses, aqui jamais reconhecidos como "invasores".

4

Se num primeiro momento, os portugueses tentaram, inutilmente,
escravizar os índios, caçados como verdadeiros

animais nas chamadas "guerras

justas", num segundo, a ação catequética dos jesuítas embaraçou a utilização da
mão-de-obra indígena pelos senhores de engenho. Os jesuítas conseguiram influir
,,na edição de bulas pontifícias que condenavam a captura e a escravização

dnç

índios, brutalmente segregados de suas tribos e submetidos a castigos físicos
incompatíveis com a missão evangelizadora dos religiosos.

Daí a edição da Carta Régia de 10.09.16 11, que reconhecia serem
os gentios "senhores de suas fazendas nas povoações , conto o são na serra sem
lhes poderem ser tomadas , nem sobre elas se lhes fazer moléstia ou injustiça
. alguma; nem poderão ser mudados contra suas vontades das capitanias e lugares
que lhes forem ordenados , salvo quando lhes livremente o quiserem faze r..."

Já o Alvará Régio de 01.04.1680, em seu parágrafo 4°, era ainda
mais explícito ao estabelecer que "nas concessões dessas sesmarias se reserva
sempre o prejuízo de terceiro e muito mais se entende e quero que se entenda
reservado o direito dos índios, primários e naturais senhores delas."

Sabe-se, entretanto, que a edição de lais normas não possuía a
eficácia que à primeira análise, poderiam conduzir. A proteção aos direitos dos
índios era meramente pragmática e jamais se conheceu na história brasileira, um
único caso de punição de colonos pela invasão de terras ou sevícia de indígenas

i^ Y
J
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Por outro lado, acentuada a divisão politica da América do Sul em
duas facções geográficas que seriam dominadas pelos lusitanos e espanhóis,
cabendo aos últimos, pela clara parcialidade do Papa Alexandre V II, mediador do
conflito mundial pelo predomínio marítimo das duas maiores potências coloniais da
^época, a maior porção a oeste do continente, viram-se os portugueses tentados a
A
.‘r

ü

: »1?i

4

í.

explorarem gradativamente, as terras do interior, avançando além da linha

,í Ui imaginária do Tratado de Tordesilhas,
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A expansão colonial portuguesa, extremamente eficiente, tinha,
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aíém do conteúdo político mediato, o interesse próximo de descoberta de jazidas de
• d t í’

;-í ■-}
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ouro e pedras preciosas, que iriam reforçar os tesouros da Coroa. Entradas e

.

i

Bandeiras eram organizadas e financiadas pelos nobres , pelos comerciantes e, não
raro, tomavam de empréstimo soldados e armas das guarnições militares vinculadas
aos governos locais, em estrita obediência às recomendações da Metrópole

Tais incursões,,cada vez mais profundas , auxiliaram na criação
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de inúmeros povoados e cidades no interior do Brasil. Mas, a cada avanço
:

ir

Colonialista, centenas de tribos eram destruídas a ferro, pólvora e fogo. A expansão
do invasor obrigava o elemento índio a se refugiar

nas matas, abandonando as

. . .
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roças e aldeias. As doenças mais simples para o civilizado correspondiam a

rr*.- & T V autêntica sentença de morte para milhares de índios.
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O processo foi inexorável e irreversível. A ocupação dos territórios
■ v. •- !
a área rta matas e as
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aguadas, distanciando das margens dos rios e lagoas, as tribos, muitas das qnnjs
s hnnis

desapareceram ou foram absorvidas pelos povoados nascentes.
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Os índios eram chamados de "bugres" "selvagens" e outros
epítetos que serviam para uma avaliação distorcida, na ótica dos colonos e
colonizadores. Naquela

época do Brasil Colônia, a civilização correspondia ao

modelo europeu dominante, hábitos, cultura, religião, alimentação, vestuário, de
povos cuja evolução seguia padrões muito distintos daqueles ordinariamente
acessíveis aos gentios..

Ainda hoje, a consciência de alguns segmentos da sociedade
brasileira, com pequenas variações regionais, guarda resquícios da

cultura

do

passado, enfatizando aspectos que depreciam o índio, muitas vezes de forma injusta
e errônea Não são raros os comentários jocosos sobre a ingenuidade do índio, o
pouco asseio e ausência de hábitos de higiene, a falta de fé cristã, o perigo que
representam, a desconfiança, etc.

Tais fatores levaram às tentativas de submissão do índio ao
modelo de civilização que lhe impunha o invasor. A aculturação dai resultante
gerou o enfraquecimento das comunidades indígenas, e o esfacelamento de algumas
nações que, com doçura, aceitavam de bom grado as "lições" que lhes eram
transmitidas.

Igual resultado, em alguns casos, foi gerado pela ação catequética,
principalmente quando as missões nao se limitavam à pregação evangélica, mas
partiam para o combate sistemático do que denominavam de "hábitos pagãos", entre
os quais, a título de ilustração, podem ser citados os costumes indígenas e os traços
culturais que identificam a poligamia, a nudez absoluta, a alimentação crua, a troca
de mulheres, os rituais de iniciação à caça, as danças, a idolatria do fogo e dos
fenômenos naturais, o culto ao sol, lua, estrelas, a pajelança, etc
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Os reflexos da intromissão de hábitos divergentes da formação
cultural e das tradições indígenas são percebidos ainda hoje, com a introdução de
radicais mudanças no modo de viver dos indígenas, cuja enumeração seria extensa
Alijados, portanto, de sua cultura ancestral, voltam-se para a adoção de costumes
civilizados que, em alguns casos, além de nocivos, beiram ao ridículo, sendo
constantes as cenas de promiscuidade, alcoolismo, uso de maconha, arruaças e
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espancamentos, vilipêndio e exploração mercantil, só para citar alguns exemplos

... i
. • r.
j.' i:
■
'
' r-

No Maranhão, o processo de tomada das terras indígenas, sob a
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disfarçada proteção da legislação colonial editada principalmente sob a influência
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do Marquês de Pombal, iniciou-se em 1757, com a transformação das missões
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indígenas existenies na então província em vilas ou povoados (lugares), adotando-se
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o critério demográfico, mediante cálculo censitário de número de habitantes
"brancos" em cada localidade atingida Assim, a Aldeia M aracú transformou-se na

■

Vila de Viana, a Aldeia do C arará, na V ila de Monção, a Aldeia Gamelas, no
I. I
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Lugar da Lapela, as Aldeias Altas, no Lugar Trizidela, a Aldeia Doutrina, no
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Lugar Vinhais, a Aldeia de São José, no Lugar São José, a Aldeia de São João, no

;

..........-i;
fl IV •: * * ♦ •?.**u

Lugar de São João de Cortes, a Aldeia G uaram iranga, na V ila de Guimarães, a

, Aldeia de São M iguel, no Lugar de Nossa Senhora da Lappa e São Miguel, a
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Aldeia Pequena, no Lugar de São Mamede, a Aldeia Adega Grande de São
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Lourenço de Barbado, no Lugar São Pedro e a Aldeia de Tutoya, no Lugar
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Tutoya, segundo o Livro de Registros de Dactas e Sesmarias, Vol. V I I I 10.
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transformação de suas terras em "devolutas" pelo art. 3o da Lei n* 6QI, de
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do Indio", em conjunto com Marcelo de Carvalho Harros, Revista Desenvolvimento e Cidadania, da
I I I M A , ti" 2, p 12
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18 09.1850 (Lei de Terras). No Maranhão, a aplicação da Lei de Terras de 1850
gerou a supressão de antigas Sesmarias Indígenas que tinham sido reconhecidas pela
Coroa Portuguesa, durante os tempos coloniais. As Sesmarias dos índios de
Pinheiro e de São José do Lugar foram preservadas e posteriormente expropriadas
Desapareceram as Sesmarias Indígenas dos Campos do Pericumã, do Brejo do
Annpurus e de Pastos Bons.

Sem possuírem qualquer título que "legalmente" garantisse o
domínio de suas terras, os índios Guajajara que sempre habitaram a região
hidrográfica

onde ainda hoje remanescem, após os conflitos com os religiosos

capuchinhos, foram beneficiários de uma "doação" de terras devolutas do Estado,
pela Lei n° 1.079, de 25.04.23, cujo artigo 2o estabelecia, verbis:

"Artigo 2 - Ficam também

concedidas aos índios

Guajajaras, no mesmo município de lia rra do Corda,
uma área de terra com quatro léguas de frente a partir
do lugar "M a ré Chico", p or uma e outra margem do rio
M earim , em direcção sudoeste , e seis léguas de fu ndo à

■4;} v J
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esquerda do dito rio; para o lado direito até o rio Corda,
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comprehendendo as atuais aldeias "M aré Chico", "São
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ir r :

V t,
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Pedro", "Colônia" e "Cachoeira" (videfls. 76,78 e 166).

Naquela época não existia qualquer dispositivo constitucional regulando

>| » 1;

■:a posse indígena. Consideradas tais terras devolutas, os Estados podiam aplicar , com
’

■rela'tiva folga, seus projetos políticos e fundiários. Mesmo o Decreto n° 8 072, de

:i

|Q|<*.

pteeiimu, de fbrme tlfoie, legalizar «a

to r r a s

ocupadas pelos índios ,

■mediante acordo a ser entabulado entre os governos federal, estadual e municipal,
...

visando a demarcação com arcos e padrões de pedra (arts. 3o e 4o), foi insuficiente para
estancar a diminuição dos territórios tribais nas unidades da federação
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A proteção constitucional só veio a ser introduzida mais tarde, no art
129, da Carta de 1934, que estabelecia fosse respeitada,

"a posse de terras dos silvícolas que nelas se achem
.

permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto,
vedado aliená-las."

Manteve a Constituição de 1937 este entendimento , conforme o
comando do art. 154:

"Será respeitada aos silvícolas a posse das terras em que
se achem localizados em caráter permanente, sendo-lhes
vedada a alienação das mesmas".

Em igual sentido, o art. 216 da Constituição de 1946

"Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se
achem permanentemente localizados com a condição de
não a transferirem."

j '

A Constituição de 1967, em seu art. 186 assegurou "aos silvícolas a

■pbs.se permanente das terras que habitam". Já a Emenda Constitucional de 1969, em
fseu art. 198, ampliou tal proteção ao estabelecer que:

.

ôi
"As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos
termos que a lei federal determinar, a eles cabendo a sua
posse permanente e ficando reconhecido seu direito ao
usufruto exclusivo das riquezas naturais."
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A Lei n° 6.001, de 19 .12 73 (Estatuto do índio), em seu art 23, regulou
e definiu a posse indígena, de acordo com o preceito constitucional então vigente, nos
seguintes termos:

.

" 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
ú til."

Finalmente, a Constituição Federal em 1988, em seus arts 231 e 232
ampliou, consideravelmente, a proteção às terras indígenas, reconhecendo aos silvícolas
"... os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo
à União demarcá-las , proteger e fazer respeitar todos os seus bens". E o § I o do art
231, refletindo o entendimento mundial de respeito aos territórios tradicionais dos índios,
pontifica:

"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."

No plano internacional merece destaque, ainda, a C O N V E N Ç Ã O N"
169, da Organização Internacional do Trabalho - O IT , editada em 07 06 89, sobre
Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes, especialmente o artigo 14, itens I
e 2, verbis:
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"1. Deverão ser reconhecidos os direitos de propriedade
e posse dos povos em questão sobre as terras que
tradicionalmente
,

apropriados,

■••

ocupam.

deverão

Além

ser

disso,

adotadas

nos

medidas

casos
para

salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar
terras que não estejam cxclusivamente 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."

Portanto, na atualidade, não mais
supraconstitucional,

constitucional

ou

se pode

infraconstitucional

falar em lacuna
acerca

das

terras

tradicionalmente ocupadas pelos indios.

■,

E a proteção do Estado a esses territórios não pode ficar à mercê de

injunções políticas ou dificultada por burocracia da própria máquina estatal Trata-se de
uma situação que reflete o grau de desenvolvimento cultural dos povos e governos dos
países independentes, pois é certo que os estados mais atrasados são aqueles que sempre
devotam mínima parcela de seus esforços para socorrer as minorias étnicas

’

A

invasão das poucas reservas indígenas existentes é um falo

preocupante, pois põe a descoberto a inércia do poder público em resolver , de forma
rápida, episódios de esbulho em território indígena.
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No caso dos autos, nenhuma dúvida resta acerca dos resultados
negativos da invasão da Reserva Guajajara por comunidades de não índios Choques
constantes entre as duas facções, interesses menores de algumas lideranças políticas que
procuraram iludir pobres colonos e suas famílias com promessas vãs de permanência na
gleba invadida , resultaram na tardia conclusão da insustentabilidade do projeto de
fcolonização de São Pedro dos Cacetes.

De um lado, a tradição guerreira dos índios Guajajaras demonstrou,
desde o inicio do século, que não seria pacifica a vizinhança com os colonos,
estimulados por representantes do Clero e das forças políticas da região de Grajaú e
Barra do Corda, a permanecerem em suas casas e roças no povoado incrustado na
reserva E traduziu-se o lado da guerra com os levantes , interdição da estrada federal
que corta a reserva (expediente muitas vezes repetido), seqüestro de pessoas, destruição
de roçados, cercas, animais de criação etc.

Do outro lado, os colonos, cientes de que estariam defendendo uma
posse legítima, como sempre lhes asseguraram os mentores, resistiram bravamente aos
elementos indígenas , os mesmos que, em 1901, massacraram a população de Alto
Alegre, transformando os padres e freiras mortos em "mártires"da fé

Nesse aspecto, cabe observar que os colonos de São Pedro dos Cacetes
tiveram o triste papel de servirem como bodes expiatórios da invasão, quando, na
realidade, excluindo o início , provocado pela construção da estrada que liga Barra do
Corda a Grajaú, foram também vitimas de um processo social cruel que vislumbrava na
acomodação , a qualquer custo, de grupos migratórios no âmbito social, uma saída para
o problema fundiário até hoje não resolvido a contento.
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índios e Colonos, assim, postos em confronto, realimentando antigas
dores de massacres do passado, não contaram com a diligência dos governantes e dos
políticos em resolverem a questão que se arrastava por décadas, só contornada com o
ajuizamento da presente ação civil pública.

Não há, portanto, como afastar a responsabilidade solidária da União
Fqderal e do Estado do Maranhão pelo inadimplemento da obrigação de fazer que se
esboçou, inicialmente, com a assinatura do Convênio n° 080/79, antes referido A cada
um dos entes federativos caberia contribuir para salvaguarda dos interesses , quer dos
índios, quer dos colonos, pois é certo que a solução pura e simples de expulsar estes do
território indígena, só serviria para criar mais um foco de tensão na área. pelo
surgimento de mais uma horda de sem-terras marginalizados e entregues á própria sorte

Pelo que se verifica do Laudo Pericial de fls. 539/621, o Povoado de
São Pedro dos Cacetes, encravado na Reserva Indígena possui uma área aproximada de
4.500,000 hectares , com acesso por estrada vicinal de 30 Km na altura do Km 37 da
BR 226, distando 137 quilômetros de Barra do Corda e 67 quilômetros de Grajaú

Já a gleba de terras desapropriada pelo Estado do Maranhão

para

reassentamento das famílias residentes em São Pedro dos Cacetes, situada no lugar
denominado Currais, no Município de Grajaú, conhecida como F A ZE N D A REM ANSO,
pOssui uma área de 5.647.000 hectares, suficiente para a instalação dos 295 (duzentos
e noventa e cinco) indivíduos não índios a serem transferidos. Trata-se de imóvel bem
localizado, com terras planas e adequadas para o plantio de diversas culturas de
subsistência, tais como arroz, feijão, milho, mandioca e banana, apresentando também
aptidão para o cultivo de acerola Localiza-se às margens da BR 226, a apenas 12
quilômetro* de Grajaú,

0

a 132 quilômetros de Barra do Corda
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'

O Laudo pericial traça, com precisão , as condições da nova área e as

(berspectivas de instalação de benfeitorias capazes de suprir as necessidades dos colonos
e de suas famílias.

Excetuando os tópicos de avaliação das benfeitorias existentes no
Povoado de São Pedro dos Cacetes, que não formam o objeto da presente ação civil
pública, conforme sublinhado na decisão de fl. 493, serve perfeitamente o laudo pericial
para fornecer ao julgador elementos de convicção a respeito da faclibilidade da
transferência da comunidade não indígena existente na área pública em questão

Das conclusões finais do referido laudo, fl 611, destaco os tópicos
seguintes:

"1 - Atualmente na Vila São Pedro dos Cacetes existem
somente 72 (setenta e dois) moradores, de um total de 511
fam ílias anteriormente existentes
2-

O

restante

dos

posseiros

já

receberam

suas

indenizações, desmontaram suas residências, e deram
destino

aos

materiais

do

desmonte,

conforme

demonstramos em fotografia.

6- O Reassentamento j á

teve inicio com os serviços

topográficos do perím etro."

Feitas tais

considerações,

passo a analisar cada um dos pedidos

formulados pelo Ministério Público Federal, para composição final do dispositivo,
excluindo o requerimento de liminar, já atendido pela decisão de fls
ressalvando o capítulo da multa, cuja apreciação será feita oportunamente

359/369,
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O primeiro e principal pedido, representado no subitem c.l, referente
à desocupação da área indígena C A N A B R A V A -G U A JA JA R A , com a remoção do
povoado de São Pedro dos Cacetes, já foi objeto da decisão liminar mencionada, que
ora é confirmada por este Juízo. A obrigação de fazer, solidariamente confiada aos dois
Réus, há de ser integralmente cumprida para assegurar aos índios a posse e o usufruto
exclusivo dos recursos e riquezas do território demarcado Trata-se de conferir eficácia,
no plano concreto, ao dispositivo constitucional do art 23 I , § § I o e 2o da Carta Política
de 1988.

A remoção do povoado incrustado na reserva, contudo, traduz também
a necessidade de garantir às famílias dos colonos que nele residem, condições dignas
de sobrevivência em outro local destinado pelo Estado do Maranhão As providências
anunciadas no O FÍC IO IT E R M A -G P n° 369/95, de 08 08.95, fls 660/662, noticiando
o planejamento e execução de ações para dotar a Gleba Remanso de condições
apropriadas para o reassentamento dos novos moradores, inclusive com a participação
de outros órgãos públicos ligados ao Estado do Maranhão, são extremamente salutares

O segundo pedido, do subitem c.2, referente à utilização , pela União
Federal, do seu poder de polícia na região sob o domínio público, por intermédio da
F U N A I para, em caráter efetivo e permanente, assegurar aos índios a posse de suas
terras, evitando o retorno dos colonos que deixaram o povoado ou o surgimento de
novas invasões, Constitui reflexo do dever constitucionalmente confiado ao ente público
interno, no caput do art. 231 da Carta Magna, de proteger e fazer respeitar o habitat
dos territórios indígenas. Tais terras, por sereni bens da União (CF, art 20, X I),
representam, para esta, o dever de garantir o livre exercício dos benefícios resultantes
do usufruto constitucional estabelecido em favor dos índios, nos termos do § 2° do
citado art. 231 da Constituição Federal.

■ ■ .. . . . . . . . . —

■- . .

. .

. .
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O terceiro pedido, do item d, jungido à declaração de nulidade de
eventuais títulos registrados em cartórios imobiliários, tendo por objeto imóveis
localizados na área indígena, passados em favor de terceiros, encontra pleno amparo no
§6° do art. 231 da Constituição Federal, verbis:

"Art. 231..............
,

§

6° Sào 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 ações contra a União, salvo, na
f

fo rm a

da

lei,

quanto às

benfeitorias

derivadas

da

ocupação de boa-fé."

Quanto ao último pedido, do item e, referente à condenação dos Réus
a reflorestarem a área indígena invadida, assim fazendo retornar o território ao seu
estágio primitivo, cabem algumas considerações.
M
»

*

•

,

Em

primeiro

lugar,

o

reflorestamento

deve

ser

precedido

de

planejamento adequado, executando-se sob orientação técnica dos órgãos federal e
r
eátadual competentes, vinculados à proteção do meio-ambiente (IB A M A

e SEM A,

respectivamente).

Pela decisão liminar de fls 359/369, foi imposta uma multa diária
equivalente a dois salários mínimos para os Réus, por cada dia de atraso no
cumprimento da provisional, após o prazo de 180 (cento e oitenta ) dias

Fixados no
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comando judicial. A União Federal e o Estado do Maranhão foram intimados daquela
decisão nos dias 19 e 27.01.93, respectivamente, conforme mandado de fl 370, juntado
aos autos em 29.01.93. Tomando-se por base a data da juntada aos autos do mandado
de intimação (29.01.93), observa-se que o prazo de carência fixado na liminar esgotouse no dia 29.07.93, iniciando-se o cômputo da multa a partir do dia imediatamente
posterior, ou seja, em 30.07.93. Como o comando final da sentença prescreve o integral
cumprimento da referida obrigação de fazer, o termo ad quem corresponderá à data, a
ser devidamente comprovada na futura fase de execução, de desintrusão da comunidade,
de não índios da reserva Guajajara, e o montante da pena pecuniária será apurado em
liquidação, após o trânsito em julgado desta sentença.

.

Tais preceitos emanam do § 2o do art. 12 da Lei n° 7.347/85 E o art
13 do citado diploma determina que a parcela da condenação em dinheiro reverta a um
fundo, atualmente regulamentado pelo o Decreto n° 407, de 27.12.91, de que participe
necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade lesada, no caso,
os próprios índios Guajajaras, servindo tais recursos para "reconstituição dos bens

.lesados".

- Assim sendo, ao deferir o pedido de reflorestamento, que nada mais
. representaria, senão a reconstituição do solo degradado por décadas de invasão,
vislumbro a necessidade, legalmente prevista , de jungir os recursos provenientes da
.multa imposta aos Réus, à recuperação da cobertura vegetal no perímetro antes ocupado
pelo Povoado de São Pedro dos Cacetes.

Para o atingimento de tal finalidade de reparação, deverá a União
Federal, em conjunto com a F U N A I, dar cumprimento integral à decisão de fl 534 dos
autos que determinou fossem adotadas medidas efetivas, tendentes à demolição das
construções desocupadas pelas famílias no citado povoado.

PODER JUDICIÁRIO
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A manutenção das ruínas ou de edificações na área indígena, além de
destoarem completamente do próprio habitat necessário à sobrevivência da tribo, pode
servir como chamariz para o retorno dos antigos moradores ou incentivo para novas
invasões, restaurando-se um conflito que já dura quase um século, causador de tristes
episódios sangrentos, fartamente ilustrados nos autos.

Oxalá que nunca mais se repitam.

D IS P O S IT IV O

>

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, J U L G O

PROCEDENTE

o pedido formulado na presente ação civil pública, confirmando

integralmente a liminar antes deferida por este M M . Juízo Federal, para condenar a
U N IÃ O

FEDERAL

e o

ESTADO

DO

MARANHÃO

a,

em

conjunto

e

solidariamente:

I) Garantirem e promoverem, em caráter definitivo, a desocupação do
local denominado Povoado de São Pedro dos Cacetes, incrustado na Reserva Indígena
C A N A B R A VA /G U A JA JA R A , retirando dali todo e qualquer agrupamento humano de
não índios existente, garantindo o reassentamento em condições dignas de sobrevivência
na Gleba Remanso desapropriada pelo Estado do Maranhão, conforme noticiado nos
autos.•

•

2) Recolherem ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n° 7 347/85, o

montante da multa imposta pela decisão liminar de fls. 359/369, equivalente a um
salário mínimo para cada Réu. no total de dois salários mínimos diários computados a
pnrtlr de 30.07.93, e até a desintrusão completa da área indígena, a ser apurado em
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*. *

litlüidação , após o trânsito em julgado desta sentença, nos termos do § 2° do art 12 do
citado diploma legal.

3) Realizarem o reflorestamento da área indígena devastada pela
invasão da comunidade radicada há décadas no mencionado povoado, após a
desocupação, utilizando-se os recursos provenientes da pena pecuniária anteriormente
referida, nos termos do caput do art. 13 da Lei n° 7.347/85. Tal reflorestamento deve
♦
ser precedido de planejamento adequado, executando-se sob orientação técnica dos
órgãos federal e estadual competentes, vinculados à proteção do meio-ambiente,
IB A M A

e SEM A , respectivamente.

Condeno a U N IÁ O

F E D E R A L a exercer, em caráter efetivo e

permanente, o poder de polícia na região, proporcionando à F U N A I meios para o
desempenho dessa missão, assegurando aos índios Guajajara a posse e usufruto
constitucional sobre as terras que tradicionalmente ocupam, conforme estabelecido no
art. 231, caput e § 2° da Constituição Federal, assim impedindo toda e qualquer nova
'ihvestida que represente turbação ou esbulho no território demarcado.
•

* »*■

r •

tL '.

' :

Deverá a U N IÃ O F E D E R A L , ainda, em conjunto com a F U N A I, dar

»•> integral cumprimento à decisão de fl. 534, que ora é ratificada, adotando as medidas
, 1' ..
^“.necessárias à demolição das construções desocupadas pelas famílias do Povoado de São
i

Wí**

^Pedro

dos Cacetes,

permitindo

a reconstituição

reflorestamento determinado no item 3, retro.

do solo

degradado,

mediante

&!

Declaro, finalmente, nulos e extintos quaisquer registros cartorários de
imóveis localizados no interior da Reserva Indígena, conforme § 6° do art. 23 I da
Constituição Federal, determinando sejam notificados os Cartórios doa Ofíeion de
Imóveis de Grajaú e de Barra do Corda, para que promovam, em 30 (trinta) dias, as
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medidas necessárias ao cancelamento dos eventuais registros de ocupação, domínio ou
posse de imóveis, passados em favor de terceiros, existentes na área, sob pena de
responsabilidade.
i

Sem custas e honorários, nos termos do art. 128, § 5o, II, a, da
Constituição Federal, c.c. art. 9o, I, da Lei n° 6.032/74.

Sentença que e submete ao duplo grau de jurisdição, conforme regra
estabelecida no art. 475,11, do Código de Processo Civil. Após o prazo recursal, subam
os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da I a Região.

P .R .I

São Luís (M A ), 08 de janeiro de 1996
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão
(Comunidades Indígenas e Minorias)
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N° D E F O L H A S , IN C L U S IV E ESTA; 04

D E S T IN A T Á R IO

Doutor NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO
Digníssimo Procurador-Chefe da
Procuradoria da República no Estado do Maranhão

A_____________________________________
C ID A D E
SÃO L U ÍS

N° DO A P A R E L H O C H A M A D O
____________ (021) 98-232-3299______________
I a!

UF
MA

TEXTO

DE ORDEM, ENCAMINHAMOS A VOSSA EXCELÊNCIA, EM ANEXO, PARA
CONHECIMENTO, CÓPIA DO OFÍCIO 305/99-GPC/PR/MA, DATADO DE 24 DE
JUNHO ÚLTMO, ORIGINÁRIO DESSA PROCURADORIA, NO QUAL CONSTA
DESPACHO DA DOUTORA DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA,
PROCURADORA REGIONAL DA REPÚBLICA (MEMBRO DA 6a CÂMARA),
INFORMANDO SOBRE PROVIDÊNCIAS ADOTADAS EM RELAÇÃO AO
REMANEJAMENTO DO POVOADO “SÃO PEDRO DOS CACETES” DA ÁREA
INDÍGENA CANA BRAVA- GUAJAJARA, CUJA CÓPIA DA PETIÇÃO SEGUE
TAMBÉM EM ANEXO

REMETENTE: 6a CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
Carimbo / Assinatura:
~ f ~ n i .

s— — jÇnulto 'Vltmlnc__ OUõã~
Aismsc; da 6 / Câmara
ordenação s Ravlaá*
C O N T A T O S : Telefones: (061) / 313 -5277-313-5561 -Fac-Símile (061) 313-5364

Brasília, 12.07.99

Transmitido por:

Hora:
o
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS
SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Referência: Proc. PGR n° 08100.005630/99-68

Autuado e encaminhado à Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do
MPF.

CCA/SPA, em 15/07/99.

Chefe da Seção de Protocolo e Arquivo

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
6A. CAM/000458/2001

6a Câmara de Coordenação e Revisão
(Comunidades Indígenas e Minorias)

A*

Informação AJ n° 44/2001

Brasília, 9 de agosto de 2001

Procedimento Administrativo n° 08100.005630/99-68
Destinatário: Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira
Assunto

: Recurso de Apelação n° 96.40078-8, interposto pelo Estado do

Maranhão, referente à desocupação, por parte dos habitantes não-indios do
povoado São Pedro dos Cacetes, incrustado na Área Indígena Cana BravaGuajajara.

Senhora Procuradora,
Com relação à referida Apelação Cível, tenho a informar o
seguinte:
Em virtude da criação de novas Turmas no Tribunal Regional
Federal - V Região, o processo foi redistribuído à Quinta Turma, recém criada, tendo
recebido, como novo relator, o Juiz Sebastião Fagundes de Deus.
Atualmente, o processo encontra-se concluso ao relator com
parecer do MPF, que foi proferido por Vossa Excelência.

É o que tenho a informar
! Entrague na Ca LmIV. - ü . ' Câmara
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29/06/0i 612000 REMETIDO À 7UEMÁ SUPLEMENTAR
16/02/01 11500
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REDISTRJBUTÇÃC POR AAÍPLIAÇÃO DE
VAGAS DO TRF (LEI Nn 9 967/2000)

'uvaspsvissvisw

JUIZ TF AO APARECIDO AT,VES
(CONV).

AO JUIZ SEDASHÃO FAGUNDES
DE DEUS

AO JUIZA m ò n ic a ja q u e l ín e
REDISTRIBUIÇÃO POR AMPLIAÇÃO DE
SIFUENTES (CONV)
VAGAS DO TRF (LEI N° 9 967/2000)
29/09/99 220327 PROCESSO REMETIDO AO GABINETE
CONCLUSÃO AO TIJIZ RELATOR COM
27/09/99 70í 12 PARECER DO MPF
VISTA A PROCURADORIA REGIONAL DA
18/08/99 280500
|
REPUBLICA
nr. 534656 REQUERENDO
18/08/99 180200 PETICAO JUNTADA
1204
15/01/98 11000 REDISTRIBUIÇÃO POR SUCESSÃO
01/02/01 11500

09/09/96 70100 CONCLUSÃO AO JUIZ KKLATÕK
09/09/96 T 0100 DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA

1204

In c id e n te s
Nenhum incidente encontrado para o processo pesquisado.
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Consulta Processual pelo Número do Processo
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f K K i “ Xcgião - Consulta Processual

h ttp ://w w w .p rrl .mpí.gov.br/pcsquisa/consuíía_proccssuaí.piip

Procuradoria Regionai da rcepúbiica da 1a Kegiao

Resultado da Pesquisa Processual

Dados do Processo
N úm ero : 96.01.40078-8

Tipo : APELAÇÃO CÍVEL
Origem : MA
Orgão Juigador : 4â TURMA
Juiz : HILTON QUEIROZ
Data de protocoio : 08-JUL-99

Partes
APTE: ESTADO DO MAR AN HAO
ÃPDO: MÍNiSTERiO PUBLiCO FEDERAL

Pases
08-07-1DDS ENTRADA NA PROCURADORIA
08-07-1999 ENCAMINHADO AO SETOR DE EXAME E
CLASSIFICAÇÃO
08-07-1999 ENCAMINHADO AO TRF
20-08-1939 RETORNO PARA PARECER
20-08-1999 DiSTRiBUiÇÃO iMEDIATA Procurador(a) Dr(a)
DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA
24-09-1999 ENCAMINHADO À OCR (DRiP) Procurador(a)
Dr(a) DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA Documento: 29099 (Devolvido em : 24-SEP-99)
24-09-1599 ENCAMINHADO AO TRF Procuíauor(a) Di(a)
DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA

Cüque Aqui para
voitar a página
de pesquisa
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão
(Comunidades Indígenas e Minorias)

Terra Indígena Canabrava - Guajajara
Assunto: AC 96.01.400-78-MA
Apte. Estado do Maranhão
Apdo. Ministério Público Federal.
Juntada de peças - parecer e razões de recurso especial.

Anexar ao PA em epígrafe os documentos mencionados.

Brasília, 02 de setembro de 2002.

ARMA
Subprocuradora-Geral da República
Membro Titular da 6a CCR/MPF

C:\0000001Arquivos PGR backup\6a Câmara CR\Despadios\2002 desp na Inf AJ75.2002de 02.09.doc..doc

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão
(Comunidades Indígenas e Minorias)

Informação AJ n° 75/2002

Brasília, 11 de junho de 2002

Destinatário: Dra. Armanda Soares Figueiredo
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INFORMAÇÕES/SUGESTÕES/CONCLUSÕES E OUTROS DADOS

Senhora Subprocuradora-Geral,
Encaminho em anexo parecer proferido pela Dr. Deborah M. D. B.
Pereira, Procuradora Regional da República, na condição de custos legis no processo de
desocupação do Povoado de São Pedro dos Cacetes, dentro da TI Canabrava-Guajajara, pelos
não índios.
Em maio deste ano o processo foi mais uma vez distribuída para a
supracitada Procuradora, que proferiu nota interna ausentando-se de proferir contra-razões a
recurso especial pelo motivo de ser mais prudente a atuação de outro Procurador, já que a mesma
já tinha se pronunciado no processo como custo legis.
A Ação então foi distribuída para a Dra. Ana Borges C. Santos que
interpôs requerimento de Recurso Especial com fundamentação que o julgamento da Apelação
Cível dando parcial provimento à remessa necessária, violou o art. 473 do CPC, pois apreciou
matéria já alcançada pela preclusão. O art. 473 diz que “ É defeso a parte discutir, no curso do
processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”.
É o que tenho a informar
Atenciosamente,

RODRIGO CARNEIRO DO NASCIMENTO
6a CCR/MPF
1
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NI N° 015/02
APELAÇÃO CÍVEL N° 96.01.40078-8/MA
APELANTE: ESTADO DO MARANHÃO
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RELATOR : JUIZ FAGUNDES DE DEUS

Oficiei nos presentes autos na condição de custos legis
tendo oferecido parecer. Vindo os mesmos, agora, para contra-razões a recurso
especial, parece ser mais prudente a atuação de outro Colega, posição também
compartilhada pela Coordenadora do NIDCIN, que me informou ser este o
procedimento usualmente adotado no âmbito daquele Núcleo. De sorte que
devolvo os autos para redistribuição.
Brasília, 8 de maio de 2002.

,CUuo
DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA
Procuradora Regional da República

MINISTÉRIO

PÚBLICO

FEDERAL

N° AC/DD/290/99
APELAÇÃO CÍVEL N° 96.01,40078-8/MA
APELANTE: ESTADO DO MARANHÃO
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RELATOR : JUIZ HILTON QUEIROZ

Área indígena já devidamente reconhecida como tal,
demarcada e homologada. Convênio firmado entre o
Estado do Maranhão e a FUNAI, cabendo ao primeiro
a obrigação de promover a sua desocupação,
mediante o repasse dos recursos necessários.
Resultando descumprida a obrigação contratual,
legítima a condenação, também imposta à União,
solidariamente, por força do comando contido no art.
231 da CF, bem como a imposição de multa, à conta
de a obrigação de fazer, imposta liminarmente, não se
ter verificado no prazo assinalado para tanto. O
reflorestamento, antes que condenação, apresentação
como destinação do montante arrecadado a título de
multa.

Trata-se de apelação interposta de sentença que julgou
procedente ação civil pública proposta com o intuito de que fosse promovida a
desocupação do local denominado Povoado de São Pedro dos Cacetes,
incrustado na Área Indígena CANA BRAVA/GUAJAJARA, retirando-se dali todos
os ocupantes não-índios, além do pagamento de multa e reflorestamento da área.
Primeiramente, observa-se, desde já, a prejudicialidade
do recurso no que concerne à irresignação quanto à determinação de
reassentamento de ocupantes não-índios do Povoado São Pedro dos Cacetes,
pois o próprio apelante dá notícia de que "foram concluídos os trabalhos de
transferência dos colonos, do povoado São Pedro dos Cacetes, encravado na
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área indígena Cana Brava-Guajajara, para a gleba Remanso”, tendo, ainda,
ressaltado que, em 28/12/S5, “o último morador do Povoado São Pedro dos
Cacetes deixa a área indígena, encerrando-se um dos capítulos mais traumáticos
da recente História do Maranhão, num processo que já se arrastava por mais de
20 anos".
De qualquer sorte, nenhuma dúvida poderia haver
quanto ao acerto da determinação de retirada de população não-índia do local, na
medida em que se trata de área indígena como tal reconhecida pelo próprio poder
público, que declarou a área como de ocupação tradicional dos índios guajajara,
demarcou-a e homologou esta demarcação (Decreto 246, DOU de 30/10/91),
donde resulta inquestionável caber a este a posse permanente dessas áreas e o
usufruto exclusivo das riquezas ali produzidas (art. 231, § 2o, CF).
Sustenta o Estado do Maranhão que, tendo promovido
a desocupação da área, incabível é a condenação em multa pecuniária e na
obrigação de reflorestá-la, inclusive porque, a despeito de ter realizado o ato
assinalado, até por força da liminar concedida, o mesmo refoge às suas
atribuições legais e constitucionais, estando afeto à autoridade federal.
Razão, contudo, não lhe assiste, porquanto se
comprometeu, por força do Convênio 080/79 (fls. 16/19), a proceder à
desocupação da área, mediante reassentamento dos ocupantes não-índios,
tendo, para tanto, recebido recursos da ordem de Cr$ 160.000.000,00 (cento e
sessenta milhões) (cláusula segunda, I), os quais, inobstante repassados pela
FUNAI, não foram aplicados no fim a eles destinado.
Deixando o Estado do Maranhão de cumprir a
obrigação contratual referida, legítimo é que a condenação à obrigação de fazer
pertinente sobre ele também recaia, não excluída, por certo, a obrigação solidária
da União, por força do comando contido no art. 231, caput, da CF, que a ela
atribui competência para demarcar as áreas indígenas, protegê-las e fazer
respeitar todos os bens ali existentes.
Como a obrigação de fazer não restou cumprida no
espaço de tempo consignado na decisão liminar - 180 dias após à intimação da
mesma, prazo que se esgotou em 29/7/93 -vind o a se verificar apenas em
28/12/95, conforme já ressaltado, devida é a multa imposta solidariamente à
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União e ao Estado do Maranhão, exatamente peio período em que foi protelado o
seu cumprimento.
Ressalte-se, ainda, que a legitimidade da multa foi
reconhecida por este próprio Tribunal.
Por fim, a obrigação de reflorestamento da área resulta
do mesmo fato anteriormente referido - ausência de cumprimento contratual por
parte do Estado, e inobservância de comando constitucional a cargo da União sendo que o custeio respectivo advirá exatamente do montante a ser recolhido a
título daquela muita anteriormente imposta, resultando, desta forma, o
reflorestamento muito mais em destinação de recurso do que propriamente numa
condenação.
Assim sendo, opina o MPF pelo improvimento do
recurso e da remessa oficial.
E o parecer.

Brasília, 23 de setembro de 1999.

7

DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA
Procuradora Regional da República
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PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1a REGIÃO
NÚCLEO DE INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS - NIDCIN

E X C E L E N T ÍS S IM O S E N H O R J U IZ P R E S ID E N T E D O E G R É G IO T R IB U N A L
R E G IO N A L F E D E R A L DA I a R E G IÃ O

Ref. AC n° 96.01 40078-8/MA

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio da
Procuradora Regional da República infrafirmada, vem perante Vossa Excelência interpor

R ECU RSO E S P E C IA L

com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, e nos arts. 541 e seguintes
do Código de Processo Civil, da decisão prolatada na Apelação Cível n° 96.01.40078-8,
consoante as razões anexas, requerendo, após processado e admitido o recurso, sejam os
autos remetidos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.
E. deferimento

Brasília, 31 de maio de 2002.

A N A BORGES C O E L H O SA NTO S
Procuradora Regional da República
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PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1a REGIÃO
N Ú C LEO DE INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS - NIDCIN

R A Z Õ E S D E R E C U R S O E S P E C IA L
(Ref. AC n° 96.01.40078-8/MA)

R E C O R R E N T E : Ministério Público Federal
R E C O R R ID O : Estado do M aranhão I

I - DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. A intimação pessoal do Ministério
Público Federal, com vista dos autos (art. 18, 11, “h”, da Lei Complementar n° 75/93 e.art. 236, § 2o, do CPC), do acórdão exarado na AC n° 96.01.40078-8/MA ocorreu em
07.05.2002 e por iniciativa do parquet, que procedeu à retirada dos autos do TRF
(segunda certidão de fls. 973v), realizando distribuição interna na mesma data de
07.05.2002 (certidão de fls. 974), começando dai a fluir seu prazo recursal (em dobro),
ainda em curso.
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I I - D O C A B IM E N T O DO R ECU RSO E S P E C IA L

O Eg. TRF da Ia Região, através?

de sua 3a Turma Suplementar, ao julgar a Apelação Cível n° 96.01.40078-8/MA, dando
parcial provimento à remessa necessária, violou o art. 473 do Código de Processo Civil,
dando ensejo à interposição do Recurso Especial, nos termos do art. 105, III, “a”, da CF,
e dos arts. 541 e segs. do CPC.

I I I - DOS FA TO S E DO D IR E IT O

A questão sob apreciação é clara, consoante

jurisprudência desse Colendo Superior Tribunal de Justiça, restando caracterizada a
violação ao direito federal invocado (art. 473 do CPC):
“A rt. 473. É defeso à parte discutir, no curso do
processo, as questões já decididas, a cujo respeito
se operou a preclusão.”

01.

A decisão na Apelação Cível n° 96.01.40078-8/MA, quando do

exame da remessa necessária, negou vigência ao art. 473 do CPC ao apreciar matéria já
alcançada pela preclusão.
Na decisão monocrática em que deferida a medida liminar na
ação civil pública, atacada pelo ESTADO DO MARANHÃO, através do Agravo de
Instrumento n° 93.01.15033-6/MA, ao argüir sua ilegitimidade passiva, o julgador a quo
determinou a transferência das famílias não indígenas situadas no povoado São Pedro
dos Cacetes, encravado na Reserva Indígena CANA BRAVA-GUAJAJARA, impondo
aos Réus (dentre os quais o ESTADO DO MARANHÃO) multa diária de cem por cento
do valor do salário mínimo em caso de não acatamento da ordem no prazo concedido de
180 dias (fls. 368).
Estando atingida pela preclusão a multa diária fixada em salário
mínimo, imposta em decisão liminar não revogada quando da sentença de mérito, fica
obstada a instância ad quem, mesmo em remessa necessária, de alterar referida multa
diária que fora fixada em 100% do salário mínimo pela decisão liminar (ressalte-se,

2
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prolatada em 08.01.1993, consoante se verifica às fls. 369), com o intuito de utilizar
outro indexador, no caso a UFIR.
Demanda, pois, o acórdão de fls. 955 (Relatório e Voto às fls.
946-953) reforma para que também seja negado provimento à remessa necessária, em
observância ao art. 473 do CPC.
É de se frisar que o cumprimento extemporâneo da ordem
liminar já sujeitou os Réus à pena fixada na decisão liminar, nos termos em que
prolatada a ordem, tendo a sentença destinado o montante da pena pecuniária a ser
apurado em liquidação para a “reconstituição dos bens lesados”, mais precisamente para
a recuperação da cobertura vegetal no perímetro antes ocupado pelo povoado de São
Pedro dos Cacetes (fls. 726).
Desse modo, revela-se a importância da pena pecuniária
imposta, não só para o cumprimento da ordem, mas também para “reconstituição dos
bens lesados”, concluindo-se acerca da sua importância para o objeto da ação civil
pública, objeto esse que não se esgota na desocupação definitiva pelos
agrupamentos não índios do local denominado Povoado de São Pedro dos Cacetes,

incrustado na Reserva Indígena CANA BRAVA/GUAJAJARA, alcançando, ainda,
além do recolhimento da multa imposta

ao respectivo fundo, a reconstituição do solo

degradado e o reflorestamento da área devastada

-

precedidos de adequado

planejamento e das demolições das construções desocupadas pelas famílias do Povoado
de São Pedro dos Cacetes, a manutenção do exercício do poder de polícia na região a
impedir novas investidas contra a posse e usufruto da área pelos índios e a declaração
de que nulos e extintos quaisquer registros cartorários de imóveis localizados no
interior da Reserva Indígena , tudo

02.

consoante a bem lançada sentença de Io grau.

Resta, ainda, observar que embora correta a tese adotada pelo

TRF da Ia Região, sustentada pelo juízo monocrático acerca da legitimidade passiva do
ESTADO DO MARANHÃO, referido Tribunal, ao reapreciar na apelação cível essa
matéria também já fulminada pela preclusão, contrariou novamente o art. 473 do CPC.
Isso porque o ESTADO DO MARANHÃO, em momento
anterior ao da apelação, levou à apreciação do Eg. TRF da Ia Região, através do Agravo
de Instrumento n° 93.01.15033-6/MA, a questão acerca de sua argüida ilegitimidade

3
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passiva, consoante se verifica às fls. 408-412 dos autos, quando então a 4a Turma do
TRF da Ia Região, por unanimidade de votos, reconheceu a legitimidade passiva do
ESTADO DO MARANHÃO, ementando a decisão nos seguintes termos:
“Processual civil. Legitimidade passiva. Celebração de
convênio, visando desocupação de famílias em área indígena.
Inocultávcl nascimento de obrigação de fazer, a justificar a
presença do Estado conveniente no pólo passivo da relação
processual. Não provimento do recurso.”

O ESTADO DO MARANHÃO conformou-se com essa decisão,
dela não recorrendo, permitindo seu trânsito em julgado e a preclusão da matéria nela
aventada.
Em razão dessa circunstância, a qual expressamente se referiu o
parquel

Federal nas suas contra-razões ao recurso de apelação, não poderia o Eg. TRF

da Ia Região, ao julgar a Apelação Cível n° 96.01.40078-8/MA, reapreciar a arguição de
ilegitimidade passiva do ESTADO DO MARANHÃO, já alcançada pela preclusão,
consoante precedente desse Colendo Superior Tribunal de Justiça, no RESP N°
216706/RS:
“PROCESSUAL C IV IL - CONDIÇÕES DA AÇÃO - IL E G IT IM ID A D E
PASSIVA AFASTADA EM SEDE DE A GRAVO DE INSTRUM ENTO
TR AN SITAD O EM JULGADO - PRECLUSÃO - ART. 267, § 3o DO CPC.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - SÚM ULAS 282 E 356/STF.
I - Afastada a pretendida falia dc condição da ação, com prestação
jurisdicional plena a respeito do lema, formou-se a coisa julgada, não sendo
razoável exigir-se, do mesmo Tribunal, posterior revisão de matéria por ele já
decidida.
II - Quando o legislador refcre-sc, no artigo 267, § 3o, do CPC, ao exame das
condições da ação a qualquer tempo, não tem o objetivo dc possibilitar seja
revisto julgado definitivo, mas sim o de permitir o exame da matéria, mesmo
dc ofício, quando ainda não resolvida.
III - Ausente o prequestionamento dos demais dispositivos legais ditos
violados.
IV - Recurso especial não conhecido.”1

Esclarecedor o Voto do Ministro Relator nesse precedente.
O E X M O . SR. M IN IS T R O W A L D E M A R Z V E IT E R (R E L A T O R ): Sobre a preliminar de ilegitimidade passiva assim se manifestou o v. acórdão
recorrido (fls. 681/682):
"E m inentes Colegas. E ncontra-se rente ao ca m p o da
ilicitude p ro cessu a l no caso, a prelim in a r de ilegitim idade
passiva.

1 STJ. RESP N° 216706/RS, Rei. Mm. W ALD EM A R ZVEITER , 3aT „ unán., DJ 30.12.2000, p. 00150
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Certo, a só circunstância de ter sido rechaçada n o s a u to s da
caulelar, silenciando o s então dem andados, conform e o alega
o apelado, em suas contra-razões (fls. 665), desserve, eis que
ao segundo grau se adm itiria, ainda nesta hipótese, po rq u e
m atéria de ordem pública, o conhecim ento de oficio ( art. 267,
§ 3 ° do CPC).
O corre que - e aqui sim inteira razão assiste ao apelado,
tem erária se ostentando a insistência d a s apelantes, o tribunal
j á se pronunciou — e em duas oportunidades, no M S n°
590000782, de 27.03.90, rei. Des. Lio C èzar Schim ill (fls. 228
e segs.) e no A l n° 592067680, de 20.08.92, rei. Des. A lfredo
G uilherm e E nglert (fls. 507 e segs.) - explicitam ente
rechaçando a tese da ilegitim idade p a ssiva da IN C O B R A SA .
Ora, nesta circunstância, conform e o ensina especialista, a
m atéria está preclusa.

f

“após ter afirmado, em agravo de instrum ento ou em
apelação contra sentença terminativa, a concorrência dos
pressupostos pro cessu a is ou das condições da ação, o tribunal
n ão poderá reapreciar a m atéria posteriorm ente, quando do
julgam ento da apelação contra a sentença de m érito, eis que
lhe estará preclusa a m a téria ’’ (Klanoel C aetano F erreira
Filho, A P reclusão no D ireito P rocessual Civil, 1991, p. 113).
Anteriorm ente, d epois de lem bradas liçõ es de Chiovenda,
escrevera o P rofessor de Curitiba:
“Em suma, o art. 267,§ 3 o autoriza o conhecim ento de
oficio, pelo ju iz ou p elo tribunal, das m a téria s que se refere,
m a s não prevê a possibilidade do reexam e da questão pelo ju iz
ou pelo tribunal que j á a houver decidido ”. (Ob. Cit, p. 108 sem realce no original).
Rejeito, assim, a prelim inar de ilegitim idade p a ssiva da
INCO BRASA, argüida p ela s apelantes. ”
Correta a exegese emprestada pela decisão recorrida ao referido dispositivo
da Lei Processual.
Como assentado pelo Em. Min. Assis Toledo, no RESP n° 61.420/SP, “a
regra do § 3 o do art. 267, p o r uma questão lógica, refere-se, segundo me
parece, a hipóteses em que haja om issão ou, no caso decisão irrecorrida,
deve estar endereçada ao órgão ju rísd icio n a l de instância superior, não ao
próprio ju iz ou tribunal que j á tenha d ecidido a questão. ’’ (DJ de 19.06.95).
Quando o legislador rcfcrc-sc ao exame das condições da ação a qualquer
tempo, não tem o objetivo de possibilitar seja revisto julgado definitivo, mas
sim o dc permitir o exame da matéria, mesmo dc oficio, quando ainda não
resolvida.
Nelson Ncry Júnior, em seu Código de Processo Civil Comentado,
Leciona:
“Se a decisão recorrível sobre m atéria de direito disponível,
se a parte não interpuser o agravo, a questão estará
inexora\’elm ente preclusa, a teor do C P C 471. Se a decisão
recorrível tiver p o r objeto m atéria de ordem pública, ou de
direito indisponível e dela não se in te rp u se r agravo, não
haverá incidência da preclusão m áxim a, denom inada
im propriam ente de “coisa ju lg a d a fo r m a l" (nas instâncias
ordinárias) ou, em se tratando do ju iz d e prim eiro grau, a
prolação da sentença de mérito, quando cum pre e acaba seu
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oficio ju h sd icio n a l. (com entário ao art. 473 do CPC, n ota 3,
pág. 297, 4 a Edição).
Extrai-se de referido texto, uma vez interposto o agravo de instrumento do
despacho sancador que não acolheu a alegação dc carência da ação, como
ocorreu no caso concreto, e decidindo o Tribunal pela legitimidade ad
causam da recorrente, com trânsito em julgado, inviável a reapreciação do
tema, por ocasião da apelação da sentença de mérito.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
P R O C E SSU A L
C IV IL
CO N D IÇÃO
DA
AÇÃO .
PRECLU SÃO .
N ão ocorre preclu sã o em relação às condições da ação (art.
267, par. 3, do CPC). E ssa a regra.
N ão obstante, o p receito do par. 3 do art. 26 7 do CPC, p o r
um a questão lógica, refere-se a hipóteses em que h aja om issão
no exam e da m atéria ou, havendo decisão irrecorrida, só p o d e
estar endereçado ao órgão ju risd icio n a l de instância superior,
não ao próprio ju iz ou tribunal que tenha decidido a questão
no saneador ou em acórdão com trânsito em ju lg a d o .
R ecurso E special conhecido pelo dissídio m as im provido. ”
(R E SP 61.420/SP, D J de 19.06.95, Rei. M in. A ssis Toledo).
“PREC LU SÃO . CPC, ARTS. 468 E 473.
O s arts. 468 e 473, do CPC, operam no âm bito da preclusão
e do trânsito cm ju lg a d o das questões decididas no curso do
processo, isto é, um a vez decididas e não h avendo recurso ou
tendo sido este desprovido, não há com o rediscuti-las, sejam
de índole p rocessu a l ou de caráter prejudicial. ”
(RESP 2603/SP, D J de 26.11.90, Rei. Min. C u eiro s Leite).
“P R O C E SSU A L CIVIL - A G R A V O R E G IM E N T A L
A G R A V O D E IN S1R U M E N T O ■ P R E Q U E STIO N A M E N TO
A U SÊ N C IA - PRECLU SÃO .
I Para
que esteja presente o
requisito
do
prequestionam ento, não basta que a p a rte suscite a questão em
seu recurso; é m ister vê-la decidida pelo T ribunal de origem,
p e n a de supressão dc instâncias.
II - Uma vez decidida a questão, seja ela tem a de ordem
pública ou não, com o trânsito em ju lg a d o da decisão, trona-se
ela imutável, com autoridade de res judicala.
III - R egim en ta l desprovido ”.
(AGA 208.556/G O, IXJ de 14.06.99, de m inha rclaloria.)
“A questão sobre a legitim idade d e parte, decidida em
acórdão com trânsito em ju lg a d o , não p o d e m a is ser discutida
no m esm o processo, p o r fo r ç a da preclusão. R ecu rso E special
não conhecido. “(REsp. n.° 2.738/SP- Rei. M in istro C láudio
Santos, DJ. 25.06.90)"

Merece, pois, o acórdão de fls. 955 também reforma para que
seja expressamente reconhecida a preclusão quanto à argüiçâo de ilegitimidade passiva
do ESTADO DO MARANHÃO, dando-se efetivo cumprimento ao art. 473 do CPC.

6

M IN IS T É R IO PÚB LICO FEDERA L
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 1* REGIÃO

IV - D O P E D ID O .

Diante das razões expostas, espera o Ministério Público Federal

seja conhecido e provido o presente Recurso Especial, para que, reformado o acórdão
recorrido, seja negado provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária,
dando-se efetivo acatamento ao art. 473 do CPC.
Termos em que
E. deferimento

Brasília, 31 de maio de 2002.

A N A BO RG ES C O E L H O SA NTO S
Procuradora Regional da República
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Consulta Processual
PROCESSO: 96.01.40078-8
Veja o inteiro teor
GRUPO: AC - APELAÇÃO CÍVEL
ASSUNTO: Responsabilidade Civil
AUTUADO EM: 09/09/96
ÓRGÃO JULGADOR: QUINTA TURMA
JUIZ RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL FAGUNDES DE DEUS
PROCESSO ORIGINAL: 920000885-2/MA
N° DE FOLHAS DOS AUTOS: 958

Partes
Tipo
APTE
PROC/S/OAB
APDO
PROC/S/OAB
REMETENTE

Ent OAB

102
1401

Nome
ESTADO DO MARANHAO
BRITO DE SOUZA

Carac

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO
JUIZO FEDERAL DA 1 A VARA - MA

Movimentação
Data

Fase

Descrição

05/06/02 180200 PETICAO JUNTADA
PROCESSO DEVOLVIDO PELA
05/06/02 130290 PROCURADORIA REGIONAL DA
REPUBLICA
PROCESSO RETIRADO PELA
07/05/02 250600 PROCURADORIA REGIONAL DA
REPUBLICA
07/05/02 30100 PETICAO ARQUIVADA
07/05/02 160450 MINISTÉRIO PUBLICO INTIMADO
PESSOALMENTE DA VISTA
PROCESSO RECEBIDO NA
22/04/02 221389
SUBSECRETÁRIA DE RECURSOS
PROCESSO REMETIDO A
17/04/02 220323 SUBSECRETÁRIA DE RECURSOS DA
PRESIDÊNCIA
17/04/02 180420 OFICIO JUNTADO
17/04/02 140800 OFICIO EXPEDIDO
16/04/02 180200 PETICAO JUNTADA

Complemento
nr. 1151718 RECURSO
ESPECIAL

nr. 1138044 OFICIO

084/2002 - CENEX
084/2002 - CENEX
nr. 1128018 RECURSO
ESPECIAL

13/03/02 180410 MANDADO DE INTIMACAO JUNTADO
11/03/02 210100 ACORDAO PUBLICADO NO D.J.
MANDADO DE INTIMACAO
http://www.trfl .gov.br/consulta/processualTRF/ctrfl proc/ctrflproc.asp?UF=&proc=...

11/06/2002

Página da W

*>• Q- d e 2

11/03/02 140500 EXPEDIDO
06/03/02 220328 ACORDÃO REMETIDO / (A SER
REMETIDO) À IMPRENSA NACIONAL
PROCESSO AGUARDANDO
04/03/02 260400
PUBLICACAO DO ACORDAO
22/02/02 180200 PETICAO JUNTADA
20/02/02 221395 PROCESSO RECEBIDO DO GABINETE
DO(A)

(78)
\ j 0 s
PARA PUBLICAÇÃO NO DJ DO
DIA 11/03/2002. N° de folhas: 958

nr. 1050759 OFICIO
JUIZ(A) COM ACÓRDÃO PARA
PUBLICAÇÃO

21/11/01 172155 A TURMA, À UNANIMIDADE, NEGOU e deu parcial provimento à remessa
PROVIMENTO À APELAÇÃO
oficial
INCLUÍDO NA PAUTA DE
31/10/01 190100
21/11/2001
JULGAMENTO DO DIA
29/06/01 612000 REMETIDO À TURMA SUPLEMENTAR JUIZ LEÃO APARECIDO
ALVES (CONV.).
16/02/01 11500 REDISTRIBUIÇÃO POR AMPLIAÇÃO AO JUIZ SEBASTIAO
DE VAGAS DO TRF (LEI N° 9.967/2000) FAGUNDES DE DEUS
AO JUIZA MONICA
REDISTRIBUIÇÃO
POR
AMPLIAÇÃO
01/02/01 11500
JAQUELINE SIFUENTES
DE VAGAS DO TRF (LEI N° 9.967/2000)
(CONV.)
29/09/99 220327 PROCESSO REMETIDO AO GABINETE
27/09/99 70112 CONCLUSÃO AO RELATOR COM
PARECER DO MPF
18/08/99 280500 VISTA A PROCURADORIA REGIONAL
DA REPUBLICA
18/08/99 180200 PETICAO JUNTADA
nr. 534656 REQUERENDO
15/01/98 11000 REDISTRIBUIÇÃO POR SUCESSÃO
1204
09/09/96 10100 DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA
1204
09/09/96 70100 CONCLUSÃO AO RELATOR

Incidentes
Nenhum incidente encontrado para o processo pesquisado.

Petições
Petição
534656
1050759
1128018
1138044

Dt.Entr.
08/07/99
19/09/01
09/04/02
03/05/02

Dt.Junt.
18/08/99
22/02/02
16/04/02
07/05/02
1151718 31/05/02 05/06/02

Tipo
REQUERENDO
OFICIO
RECURSO ESPECIAL
OFICIO
RECURSO ESPECIAL

Complemento
INTIMACAO DA PRR
610/2001 -5V/MA-SOL.INOF ORMAÇÕES
O ESTADO DO MARANHAO
245/2002-5V/MA-REIT. OFICIO 610/2001
(MPF)

Emitido pelo site w ww .trfl.gov.br em: terça-feira, 11 de junho de 2002

http://www.trfl .gov.br/consulta/processualTRF/ctrflproc/ctrflproc.asp?UF=&proc=...
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M INISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão
((ndios e Minorias)

Informação CJ n.° 036/2005

Brasília, 11 de fevereiro de 2005

1

Destinatário: Dra. Deborah M. Duprat de Brito Pereira

f]

Procedimento Administrativo: 08100.005630/99-68

Í2

Assunto: Desocupação do Povoado de São Pedro dos Cacetes, TI Canabrava Guajajara.

W

IN F O R M A Ç Õ E S /S U G E S T Õ E S /C O N C L U S Õ E S E O U TR O S DA DO S

Senhora Coordenadora,
Trata-se de procedimento de administrativo com a finalidade de acompanhar a
apelação ex officio de sentença que determinou o remanejamento dos não índios do Povoado
de São Pedro dos Cacetes, além da reconstituição do solo degradado e do reflorestamento da
área devastada.
A Quinta Turma do TRF - Ia Região ao julgar a Apelação Cível 96.01.40078
8 reapreciou a legitimidade da parte “Estado do Maranhão” para compor a lide, matéria já
julgada pela 4a Turma do mesmo Tribunal no Agravo de Instrumento 93.01.15033-6, que por
unanimidade de votos, reconheceu a legitimidade passiva da agravante e negou provimento
ao recurso. Houve o trânsito em julgado do agravo sem que houvesse recurso.
Em razão dessa circunstância não poderia o Tribunal reapreciar a arguição de
ilegitimidade passiva do Estado do Maranhão, devido a ocorrência de prescrição.
Além de analisar a legitimidade do Estado, a referida Turma da Apelação
modificou a multa determinada pelo juízo a quo que era de 100% do valor do salário mínimo
no caso de descumprimento da ordem no prazo de 180 dias, alterando o indexador para
UFIR.
Diante da modificação do indexador e da reapreciação da legitimidade da
parte a Procuradora da Regional da República Ana Borges Santos interpôs Recurso Especial.

Admitido o recurso, os autos foram remetidos ao Egrégio Superior Tri
de Justiça e protocolados sob n° 512543/MA.
O RESP foi distribuído primeiramente para o Ministro Humberto Gomes de
Barros e, redistribuído para a Ministra Denise Arruda, em virtude da aposentadoria daquele
Ministro.
Nos autos consta com parecer da parquet federal que opinou pelo
provimento do recurso. Em anexo a íntegra do parecer da Dra. Gilda Pereira de Carvalho.
Atualmente os autos encontram-se conclusos com a relatora, desde
06/07/2004, conforme andamento processual disponível na internet, impresso em
11/02/2005.
É o que tenho a informar.
Atenciosamente,

RO
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Processos

$ 0 9
: RESP 512543
UF: MA
REGISTRO: 2003/0036276-0
RECURSO ESPECIAL
: 11/04/2003
: MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
: ESTADO DO MARANHAO
: Min. DENISE ARRUDA - PRIMEIRA TURMA
: Ação Civil Pública
: Entrada em GABINETE DA MINISTRA DENISE ARRUDA em 09/07/2004
: 06/07/2004
CONCLUSÃO AO(A) MINISTRO(A) RELATOR(A) COM PARECER

PROCESSO
AUTUAÇAO
RECORRENTE
RECORRIDO
RELATOR(A)
ASSUNTO
LOCALIZAÇAO
FASE ATUAL

f~ Número de Origem f “ Partes p Petições

F/^ES
06/07/2004 -18 :1 4 - CONCLUSÃO AO(A) MINISTRO(A) RELATOR(A) COM PARECER
06/07/2004 -18 :0 4 - PROCESSO RECEBIDO DO MPF, COM PARECER
0 3 /0 2 /2 0 0 4 -1 1 :3 8 -VISTA AO MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
27/11/2003 -15 :5 4 -CO NCLUSÃO AO(A) MINISTRO(A) RELATOR(A) - PELA SACDF
27/11/2003 -12:03 - PROCESSO ATRIBUÍDO EM 27/11/2003 - MINISTRA DENISE ARRUDA - PRIMEIRA TURMA
22/11/2003 - 1 1 :22 - PROCESSO RECEBIDO NA SACD PARA AGUARDAR A NOMEAÇAO DE NOVO RELATOR
22/05/2003 - 1 1 :38 - CONCLUSÃO AO(A) MINISTRO(A) RELATOR(A) - PELA SACDF
24/04/2003 -18:12 - PROCESSO DISTRIBUÍDO AUTOMATICAMENTE EM 24/04/2003 - MINISTRO HUMBERTO
GOMES DE BARROS - PRIMEIRA TURMA

,v.v.wv.v.v.v.v.v,v.v.v.v.sv.v.v,

Tipo de Pesquisa:
j Número de kegistro

Parâmetro de pesquisa:
y]

|2ÒÒ30Ò36276Ò..............

• Está disponível a pesquisa fonética por nome de PARTES e ADVOGADOS.
Consulte também:

Consultar
p

j

ümpar Campos

j

Na pesquisa acima, mostrar os processos em ordem cronológica decrescente

•

Guia do Advogado

•

Pautas de Julgamentos

http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/detalhe.asp?numreg=200300362760&pv= 10100000000... 11/02/2005

Excelentíssima Senhora Ministra Relatora e demais Ministros da 1a Turma do Superior
Tribunal de Justiça

Processo n°
Assunto
Recorrente
Recorrido
Relator

: RESP 512543 MA ( 2003/0036276 - 0)
: Ação Civil Pública - Processual - Preclusão
: Ministério Público Federal
: Estado do Maranhão
: Ministra Denise Arruda - Primeira Turma

Parecer NA/STJ n°799/2004 - GPC

EMENTA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INDÍGENA. MULTA . FORMA DE CÁLCULO . PRECLUSÃO.

TERRA

1. Uma vez não impugnada, oportunamente, a forma de cálculo da multa
aplicada em decisão liminar e confirmada na sentença de mérito, opera-se a
preclusão, não podendo o Tribunal modificá-la de ofício.
2. Resolvida a questão da legitimidade passiva ad causam em acórdão
proferido em agravo de instrumento, descabe reavaliá-la em acórdão de
apelação.
3. Pelo provimento do recurso especial.
I - DOS FATOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal1 com
base no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, apontando como violado o artigo 473 do
CPC, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Suplementar do Tribunal Regional
Federal da 1a Região, por meio do qual foi negado provimento à apelação cível proposta
pelo recorrido e dado parcial provimento à remessa oficial, nos autos da ação civil pública
proposta pelo recorrente contra a União e o Estado do Maranhão. O acórdão recorrido, está
assim ementado:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESOCUPAÇÃO DE RESERVA INDÍGENA ASSUMIDA EM CONVÊNIO
FIRMADO ENTRE A FUNAI E O ESTADO DO MARANHÃO. DESCUMPRI MENTO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Improcedência da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Maranhão, uma vez que
assumiu a obrigação de proceder à desocupação da área da reserva indígena em questão, dentre
1 Resp 512543 MA (2993/0036276-0) PRR Ana Borges Coelho Santos

SAF Sul, Quadra 04, Conjunto “c" - Brasília-DF - PABX (061)3031 5265 - FAX (061)3031 5295
E-mail: gildacarvalho@pgr.mpf.gov.br - Home Page: http//www.pgr.mpf.gov.br
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outras obrigações, por meio de convênio firm ado com a FUNAI, mediante a entrega a
federal para tanto, Precedente específico desta Corte.
2. Sendo fato incontroverso nos autos que a área em questão constitui terra tradicionalmente
ocupada pela comunidade indígena Guajajara ( CPC, art.334, III), são “ nulos e extintos, não
produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das
terras” em referência ( Carta Magna, art.231, §§1° e 6o). Precedentes desta Corte e do STF.
3. Tendo a União e o Estado do Maranhão assumido a obrigação de proceder à desocupação da
área indígena em questão, além de outras obrigações daí consequentes, o não cumprimento delas
constitui fundamento jurídico bastante para a procedência dos pedidos formulados, tendentes à
retirada do agrupamento humano não-indígena existente no local denominado São Pedro dos
Cacetes ( MA) e ao reflorestamento da área. Precedente desta Corte.
4. Improcedência da alegação de ilegalidade da multa imposta por descumprimento da decisão
liminar, pois, tendo ela caráter intimidatório, conforme reconhecido pelo próprio apelante, não há
fundamento jurídico para afastar a sua aplicação, por essa razão, uma vez que foi ela aplicada
com essa natureza ( intimidação), pois visava a com pelir o ora apelante a cumprir a obrigação por
ele assumida há mais de 21 anos ( 16.9.1979).
5. O reflorestamento é imprescindível para a recomposição dos recursos ambientais na reserva
indígena ao estado anterior à ilícita invasão dela por terceiros, por serem ( recursos ambientais)
necessários ao bem-estar da com unidade indígena e à reprodução física e cultural dela, segundo
seus usos, costumes e tradições ( Carta Magna, art. 231, § 1o).
6. Parcial provimento da remessa a fim de que a multa em questão seja fixada em UFIR, e não em
salário mínimo ( Carta Magna, art. 7o, IV).
7. Apelação improvida. Remessa provida em parte.

2.
O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública em desfavor da União e
do Estado do Maranhão, com pedido de liminar, objetivando: a) promover a retirada dos
ocupantes não índios do Povoado denominado São Pedro dos Cacetes, incrustado na Terra
Indígena Cana Brava Guajajara, no município de Grajaú, Estado do Maranhão; b)
proporcionar à FUNAI o poder de polícia e garantir os recursos necessários para a
demarcação e proteção das terras indígenas; c) declarar nulos e cancelados os eventuais
registros de títulos, ocupação, domínio ou posse de imóveis registrados em cartório de ofício
de imóveis da Comarca de Grajaú; d) promover o reassentamento dos ocupantes não índios
retirados do Povoado São Pedro dos Cacetes; e) impor multa pecuniária e recolhimento ao
fundo de que trata o artigo 13, da Lei n.7347/85; f) promover pelas partes Ré, o
reflorestamento da área desocupada como compensação ambiental pelos danos causados
aos recursos naturais existentes na terra indígena, anteriormente, invadida (fls. 03/15).
3.
Foi deferida a liminar solicitada. De tal decisão resultou agravo de instrumento
interposto pelo Estado do Maranhão ao argumento de que seria parte ilegítima ad causam.
O Tribunal Regional Federal da 1a Região, negou provimento ao recurso. Veio a sentença
deferindo o pedido. Apelou o Estado do Maranhão alegando que:
a) o reassentamento dos não índios é de exclusiva competência da União através do órgão
fundiário federal, INCRA, bem como, a obrigação de proceder o reflorestamento da área é
da competência do IBAMA;
b) não cabe a prestação da multa imposta por ter a mesma caráter meramente coercitivo,
uma vez que já promoveu a desocupação da área e o reassentamento dos não índios.
4.
Há Contra- razões do MPF, ressaltando que o apelante assinou convênio n°
080/79 com a FUNAI, recebendo recursos da ordem de Cr$ 160.000.000,00 ( cento e
sessenta milhões de cruzeiros), com a obrigação de fazer, restando não cumprida no
espaço de tempo consignado na decisão liminar -180 ( cento e oitenta ) dias, prazo que se

REsp 512543/MA (2003/0036276-0) Parecer NA/STJ n° 799/2004 - GPC

esgotou em 29/07/1993, vindo a se verificar, apenas, em 28/12/1995; portanto,
multa imposta solidariamente à União e ao Estado do Maranhão
5.
Não foi admitido o recurso especial interposto pelo Estado do Maranhão e
nem manejado agravo de instrumento.

6.

Passa a opinar.

II - DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL :

7.
Presentes os pressupostos de admissibilidade. A matéria foi deduzida e
debatida na instância originária, consoante evidenciam as razões apresentadas, bem como
o acórdão ora vergastado.
8.

O artigo 473 do CPC tido como violado tem a seguinte redação:
“Art. 473 . É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo
respeito se operou a preclusão”.

I I I - DO MÉRITO.
9.
A questão consiste em saber: a) se poderia de ofício o Tribunal a quo
modificar a forma de cálculo da multa aplicada em medida liminar, confirmada na sentença
de mérito e não impugnada pelo Estado do Maranhão; b) se poderia de oficio o Tribunal a
quo ter reexaminado a questão da legitimidade passiva do Estado do Maranhão, vez que a
matéria já foi resolvida por ocasião do julgamento do agravo e instrumento n 93.01.15033-6
MA julgado improvido, ficando fulminados pela preclusão.
10.
A multa diária de cem por cento do salário mínimo em caso de não
acatamento da ordem no prazo estabelecido de 180 dias imposta na decisão monocrática,
prolatada em 08.01.1993 quando do deferimento da medida liminar, aclarada no agravo de
instrumento, não revogada pela sentença de mérito, não pode o Tribunal a quo reexaminar
em remessa necessária para alterá-la ao uso da UFIR, bem como não poderia reapreciar a
questão da legitimidade passiva do Estado do Maranhão fulminada pela preclusão, como
bem salientado nas razões do especial.
11.
Nessa mesma linha de entendimento, é a jurisprudência desse Colendo STJ,
assim colacionado:
CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ACOMPANHADA DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER E COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE CRÉDITO.
FIANÇA CANCELADA. BAIXA NÃO EFETIVADA. MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR
POR LONGO TEMPO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE RÉ.
REDUÇÃO EX OFFICIO DA MULTA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE.
I. Pode o Tribunal reduzir o valor da multa imposta pelo jutzo singular como penalidade
pecuniária até que seja cumprida a obrigação de fazer determinada em medida liminar, qual
seja, a de dar baixa na inscrição em órgãos de proteção ao crédito do nome do autor, cujo aval
fora cancelado por falta de outorga uxória.
II. Necessário, todavia, para tanto, que a parte prejudicada ofereça recurso impugnando
a cominação, sem o que incide a preclusão.
III. Recurso especial conhecido e provido.2

2 RESP 265092 / RS - QUARTA TURMA- Relator Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR- DJ DATA: 15/04/2002 PG:00223
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12.
Cumpre registrar que o recorrido cumpriu, extemporaneamente^!^'
determinação judicial e comprovou nos autos a conclusão dos trabalhos de extrusão dos
não índios da Terra Indígena CANA-BRAVA GUAJAJARA através do relatório técnico
assinado pelo Superintendente de Assuntos Indígenas do Estado do Maranhão, documento
de fls. 966/970. Bem como, provou o reassentamento desse agrupamento humano no
Povoado Remanso, contudo, restou-lhe a obrigação de proceder o reflorestamento e
recuperar os recursos ambientais da área indígena com numerário originário da multa a ele
imposta.
13.

Pelo exposto, opina pelo provimento do recurso especial.

Brasília, 29 de junho de 2004.

GILDA PEREIRA DE CARVALHO
Subprocuradora-Geral da República
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ATA DA 306a REUNIÃO DA 6a CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
Aos 30 (trinta) dias do mês de março de 2005, a partir das 10h, na sede da Procuradoria Geral
da República, Bloco B, sala 306 - Brasília - DF, em sessão ordinária da 6a Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, estiveram presentes a Coordenadora,
Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira, o Dr Eitel Santiago de Brito Pereira e o Dr.
Durval Tadeu Guimarães. Secretariou a reunião a analista processual Carla Daniela Leite
Negócio. Foram objeto de discussão e/ou deliberação os seguintes expedientes e
procedimentos administrativos:
1. Procedimento Administrativo n° 08100.008021/98-25. Assunto: Acompanhamento da
Ação Civil Pública n° 1997.34.00023766-5, proposta pelo Ministério Público Federal
contra a União, Funai e outros, tendo como objeto a anulação do despacho do Ministro da
Justiça que determinou a indenização de terras reconhecidas como tradicionalmente
ocupadas pelos índios. Relatora: Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. Decisão:
Pelo arquivamento, unânime.
2. Procedimento Administrativo n° 08100.005377/99-98. Assunto: Desintrusão do Parque
Indígena do Araguaia. Relatora: Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. Decisão:
Remeter à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, unânime.
3. Procedimento Administrativo n° 08100.005630/99-68. Assunto: Acompanhamento do
Recurso de Apelação n° 96.01.40078-8, interposto pelo Estado do Maranhão, referente à
desocupação por parte dos habitantes não índios do povoado de São Pedro dos Cacetes,
incrustado na T.I. Cana Brava-Guajajara. Relatora: Dra. Deborah Macedo Duprat de
Britto Pereira. Decisão: Pelo arquivamento, unânime.
4. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.006124/99-78. Assunto: Demarcação da Terra
Indígena Krikati, no Estado do Maranhão. Relatora: Dra. Deborah Macedo Duprat de
Britto Pereira. Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Estado do Maranhão,
unânime.
5. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.005602/2000-14. Assunto: Exploração ilegal
de madeira e outras irregularidades na região do Igarapé Dois Irmãos, situado na T.I.
Cachoeira Seca/PA. Relatora: Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. Decisão:
Remeter à Procuradoria da República no Estado do Pará, unânime.
6. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.006810/2000-22. Assunto: Atuação de
missionários na Terra Indígena Suruaha, no Estado do Amazonas. Relatora: Dra. Deborah
Macedo Duprat de Britto Pereira. Decisão: Remeter à Procuradoria da República no
Estado do Amazonas, unânime.
7. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.008166/2001-16. Assunto: Acompanhamento
do processo de identificação e delimitação da terra de ocupação tradicional do Povo Miki,
no Estado do Mato Grosso. Relatora: Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira.
Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, unânime.
8. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.008168/2001-05. Assunto: Provável
existência de índios isolados Apiaká nas proximidades da área ocupada pelos índios
Kaiabi. Relatora: Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. Decisão: Remeter à
Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, unânime.
n
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9. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.008094/2002-80 e apenso. Assunto: Invasão
da Terra Indígena Yanomami por funcionários que trabalham no Projeto Sivam. Relatora:
Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. Decisão: Remeter à Procuradoria da
República no Estado de Roraima, unânime.
10. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.008651/2003-43. Assunto: Carta s/n° de
Joaquim Ferreira Lima, Cacique da Comunidade Indígena Curuaia, de Altamira/PA,
pedindo proteção e garantia de vida em decorrrência das inúmeras ameaças que vem
sofrendo por parte de não índios que estão ocupando a terra e realizando nela trabalho de
garimpo ilegal (Garimpo Madalena). Relatora: Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto
Pereira. Decisão: Pelo arquivamento, uma vez que a questão está sob acompanhamento da
Procuradoria da República no Estado do Pará. Unânime.
11. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.008937/2003-29. Assunto: Demarcação da
terra de ocupação tradicional do Povo Borari - Comuniade de Alter do Chão, no Estado do
Pará. Relatora: Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. Decisão: Remeter à
Procuradoria da República no Município de Santarém/PA, unânime.
12. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.004450/2004-58. Assunto: Conflito entre
índios e produtores rurais no Município de Sete Quedas. Relator: Dr. Durval Tadeu
Guimarães. Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Município de
Dourados/MS, unânime.
13. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.009306/2004-16. Assunto: Representação
formulada por Conselheiros de Saúde da Aldeia Apiahiki, Região Toototobi, que solicitam
formação de agentes indígenas de saúde, remédios, borrifação nas casas, entre outros, para
a melhoria da saúde no Estado de Roraima. Relatora: Dra. Deborah Macedo Duprat de
Britto Pereira. Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Estado de Roraima,
unânime.
14. Procedimento Criminal n° 2004.30.00.001729-2/33 VF/AC. Relatora: Dra. Deborah
Macedo Duprat de Britto Pereira. Decisão: Remeter à 2a Câmara de Coordenação e
Revisão, unânime.
15. Procedimento Administrativo n° 1.13.000.000073/2002-68. Assunto: Atos de vilência
que teriam sido praticados pela Polícia Federal em área da Aldeia Roçada. Promoção de
Arquivamento à fl. 98. Procuradora Oficiante: Dra. Izabella Marinho Brant, Procuradora
da República no Estado do Amazonas. Relatora: Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto
Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
16. Procedimento Administrativo n° 08104.000412/97-81. Assunto: Inquérito instaurado
para esclarecer fatos noticiados pelo índio Júlio Ângelo de Oliveira, que acusou o Sr.
Sivaldo Barbosa, Moreira, servidor da Funai lotado em Paulo Afonso/BA, da prática de
crime de peculato. Promoção de Arquivamento à fl. 199. Procurador Oficiante: Dr.
Sidney Pereira Madruga, Procurador da República no Estado da Bahia. Relator: Dr. Eitel
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
17. Procedimento Administrativo n° 1.14.000.000205/2000-52. Assunto: Indeferimento dos
pedidos de auxílio doença e aposentadoria por invalidez formulados pela índia Maria de
Lourdes da Conceição junto ao INSS/Paulo Afonso. Promoção de Arquivamento £ fl. 116.^
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Procurador Oficiante: Dr. Sidney Pessoa Madruga, Procurador da República no Estado
da Bahia. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o
arquivamento, unânime.
18. Expediente Protocolo n° 2004.002844/BA. Assunto: Não participação de representantes
de organizações indígenas e indigenistas da Bahia no Grupo de Trabalho instituído pelo
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da Bahia, responsável
pela elaboração do Programa de Ações Afirmativas na UFBA. Promoção de Arquivamento
às fls. 49/53. Procurador Oficiante: Dr. Sidney Pessoa Madruga, Procurador da
República no Estado da Bahia. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão:
Homologado o arquivamento, unânime.
19. Procedimento Administrativo n° 0.15.000.000143/2003-40. Assunto: Conflitos
envolvendo índios da etnia Tapeba - Aldeia Lagoa II e o Sr. Antônio Caucaia, proprietário
da Cerâmica Martins. Interrupção da passagem dos índios, no período noturno, por um
portão, que estava sob o controle do proprietário da Cerâmica. Promoção de Arquivamento
às fls. 41/42. Procurador Oficiante: Dr. Márcio Andrade Torres, Procurador da República
no Estado do Ceará. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o
arquivamento, unânime.
20. Procedimento Administrativo n° 0.15.000.000458/2004-78. Assunto: Dificuldades
encontradas pela Sra. Maria Teresa Chaves Façanha e seu marido, Sr. Fernando Façanha,
em razão de constantes ameaças de invasão à sua propriedade por parte de índios
Pitaguary. Promoção de Arquivamento às fls. 17/18. Procurador Oficiante: Dr. Márcio
Andrade Torres, Procurador da República no Estado do Ceará. Relator: Dr. Eitel Santiago
de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
21. Procedimento Administrativo n° 0.15.000.000992/2004-84. Assunto: Insatisfação da
Comunidade Indígena Tapeba, que afirma estar sofrendo grande discriminação por parte de
não índios. Promoção de Arquivamento à fl. 20. Procurador Oficiante: Márcio Andrade
Torres, Procurador da República no Estado do Ceará. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito
Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
22. Procedimento Administrativo n° 0.15.000.001417/2003-18. Assunto: Apuração da
qualidade, eficiência e amplitude do atendimento à saúde indígena no Estado do Ceará.
Promoção de Arquivamento às fls. 120/121. Procurador Oficiante: Dr. Alexandre
Meireles Marques, Procurador da República no Estado do Ceará. Relator: Dr. Eitel
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
23. Procedimento Administrativo n° .015.000.000140/2004-97. Assunto: Problemas
advindos da colheita da castanha de caju. Notícia de que o posseiro Francisco Assis de
Sousa colheu o equivalente a dezoito sacas de castanha de caju em terras indígenas.
Promoção de Arquivamento à fl. 59. Procurador Oficiante: Dr. Márcio Andrade Torres,
Procurador da República no Estado do Ceará. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira.
Decisão: Homologado o arquivmento, unânime.
24. Procedimento Administrativo n° 0.15.000.001513/2004-47. Assunto: Necessidade de
inclusão das etnias Kalabaça, Kanindé, Potiguar e Tabajara nos programas de assistência à
saúde do Governo Federal. Promoção de Arquivamento à fl. 12. Procurador Oficiante:
íp
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Dr. Alexandre Meireles Marques, Procurador da República no Estado do Ceará. Relator:
Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
25. Procedimento Administrativo n° 0.15.000.001563/2004-24. Assunto: Venda de bebidas
alcóolicas na Terra Indígena Jenipapo Kanindé, Lagoa Encantada. Promoção de
Arquivamento à fl. 10. Procurador Oficiante: Dr. Márcio Andrade Torres, Procurador da
República no Estado do Ceará. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão:
Homologado o arquivamento, unânime.
26. Promoção de Arquivamento n° 0.15.000.001795/2004-82. Assunto: Ofício da Fundação
Nacional de Saúde, noticiando a impossibilidade da construção de Polos-base pela Funasa
em área indígenas não homologadas. Promoção de Arquivamento às fls. 15/16.
Procurador Oficiante: Dr. Alexandre Meireles Marques, Procurador da República no
Estado do Ceará. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o
arquivamento, unânime.
27. Procedimento Administrativo n° 0.15.000.001956/2004-38. Assunto: Ameaça de morte
ao chefe do Núcleo de Apoio Local da Funai no Ceará e à sua família. Promoção de
Arquivamento à fl. 7. Procurador Oficiante: Dr. Márcio Andrade Torres, Procurador da
República no Estado do Ceará. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão:
Homologado o arquivamento, unânime.
28. Procedimento Administrativo n° 0.15.000.002019/2004-08. Assunto: Representação do
Se. Francisco Altiberto de Castro, na qual relata agressão aos seus direitos pela
Comunidade Indígena Pitaguary. Promoção de Arquivamento às fls. 14/15. Procurador
Oficiante: Dr. Alexandre Meireles Marques, Procurador da República no Estado do Ceará.
Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: A ausência de demarcação não
impede a defesa dos direitos dos índios sobre a sua terra. A unanimidade, retomar os autos
à Procuradoria da República no Estado do Ceará, para que o procedimento administrativo
seja redistribuído a outro Procurador. Unânime.
29. Procedimento Administrativo n° 0.15.000.002131/2004-31. Assunto: Relato de descaso
do poder público para com as criança abandonadas pelos pais nos Municípios de Fortaleza.
Promoção de Arquivamento às fls. 9/11. Procurador Oficiante: Dr. Alexandre Meireles
Marques, Procurador da República no Estado do Ceará. Relator: Dr. Eitel Santiago de
Brito Pereira. Decisão: Remeter à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, eis que a
questão não tem pertinência temática com as atribuições da 6a CCR. Unânime.
30. Procedimento Administrativo n° 1.16.000.000333/2001-11. Assunto: Representação
promovida por Paulo Cândido Filho, índio Terena, que pleiteia gleba de terra no Estado da
Bahia para o assentamento de índios desaldeados. Promoção de Arquivamento às fls.
55/58. Procurador Oficiante: Dr. Francisco Guilherme Vollsted Bastos, Procurador da
República no Distrito Federal. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão:
Homologado o arquivamento, unânime.
31. Procedimento Administrativo n° 1.16.000.000852/2004-13. Assunto: Denúncia de maus
tratos por parte da Funai a indígenas que se deslocam à Capital Federal. Promoção de
Arquivamento às fls. 31/33. Procurador Oficiante: Dr. Francisco Guilherme Vollsted

4

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Bastos, Procurador da República no Distrito Federal. Relator: Dr. Durval Tadeu
Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
32. Procedimento Administrativo n° 1.19.000.000234/2004-61. Assunto: Termo de
Declarações prestadas por Luiz Rosa Providência Guajajara, da Aldeia Nova Esperança,
localizada na T.I. Guajajara, acerca da morte de seu filho, Idaías Rosa Guajajara.
Promoção de Arquivamento às fls. 111/112. Procurador Oficiante: Dr. Juraci Gumarães
Júnior, Procurador da República no Estado do Maranhão. Relatora: Dra. Deborah Macedo
Duprat de Britto Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
33. Procedimento Administrativo n° 1.19.000.000540/2004-06. Assunto: Representação
promovida por Bento dos Santos da Silva Neto, que relata a retenção de um veículo de sua
propriedade por índios da Aldeia Januária, nas proximidades do Município de Santa
Inês/MA. Promoção de Arquivamento à fl. 21. Procurador Oficiante: Dr. Juraci
Guimarães Júnior, Procurador da República no Estado do Maranhão. Relatora: Dra.
Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento,
unânime.
34. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002945/2001-32. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade Vale do Pemaçu. Município de Januária/MG. Promoção de
Arquivamento às fls. 143/144. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do
Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
35. Procedimento Adminstrativo n° 1.22.000.002946/2001-87. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade Gorutubanos. Município de Janaúba/MG. Promoção de Arquivamento
às fls. 143/144. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do Nascimento, Procurador da
República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira.
Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
36. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002948/2001-76. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade Catumba. Município de Itaúna/MG. Promoção de Arquivamento às
fls. 143/144. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do Nascimento, Procurador da
República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira.
Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
37. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002949/2001-11. Assunto: Levantamento da
localização e traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas Gerais.
Comunidade Arraial do Farrancho. Município de Itaobim/MG. Promoção de Arquivamento
às fls. 143/144. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do Nascimento, Procurador da
República no Estado de Minas Gerais Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira.
Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
38. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002950/2001-45. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade Não Identificada. Município de Guanhães/* rá~' n
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Arquivamento às fls. 143/144. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do
Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
39. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002951/2001-89. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade Não Identificada. Município de Ferros/MG. Promoção de
Arquivamento às fls. 143/144. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do
Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
40. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.002952/2001-34. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade Quartel de Indaiá. Município de Diamantina/MG. Promoção de
Arquivamento às fls. 143/144. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do
Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
41. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002953/2001-89. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade Não Identificada. Município de Coronel Xavier Chaves/MG.
Promoção de Arquivamento às fls. 143/144. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos
do Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
42. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002955/2001-78. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade Itapanhuacanga. Município de Conceição do Mato Dentro/MG.
Promoção de Arquivamento às fls. 143/144. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos
do Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
43. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002956/2001-12. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade Vale do Jequitinhonha. Município de Chapada do Norte/MG.
Promoção de Arquivamento às fls. 143/144. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos
do Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
44. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002957/2001-67. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade Não Identificada. Município de Caxambu/MG. Promoção de
Arquivamento às fls. 143/144. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do
Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
45. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002958/2001-10. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade Sapé. Município de Brumadinho/MG. Promoção f
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fls. 143/144. Procurador Oficiante: Dr. AdailtonRamos do Nascimento, Procurador da
República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira.
Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
46. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002959/2001-56. Levantamento da localização
e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas Gerais.
Comunidade Tabatinga. Município de Bom Despacho/MG. Promoção de Arquivamento às
fls. 143/144. Procurador Oficiante: Dr. AdailtonRamos do Nascimento, Procurador da
República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira.
Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
47. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002961/2001-25. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade da Boa Morte. Município de Belo Vale/MG. Promoção de
Arquivamento às fls. 144/145. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do
Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
48. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002962/2001-70. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade Chacrinha dos Pretos. Município de Belo Vale./MG. Promoção de
Arquivamento às fls. 143/144. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do
Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
49. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002963/2001-14. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade Cabula. Município de Belo Horizonte/MG. Promoção de
Arquivamento às fls. 143/144. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do
Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
50. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002967/2001-01. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade Martinho Campos. Município de Três Pontas/MG. Promoção de
Arquivamento às fls. 144/145. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do
Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
51. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002968/2001-47. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade não identificada. Município de Teófilo Otoni/MG. Promoção de
Arquivamento às fls. 144/145. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do
Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
52. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002970/2001-16. Assunto: Levantamento da
localização e traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas Gerais.
Comunidade Milho Verde/Baú. Município de Serro/MG. Promoção de Arquivamento às
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fls. 144/145. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do Nascimento, Procurador da
República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira.
Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
53. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002971/2001-61. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade Buriti do Chega Nega. Município de Serra do Cabral/MG. Promoção
de Arquivamento às fls. 144/145. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do
Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
54. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002972/2001-13. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade Fazenda Conceição. Município de São José da Lapa/MG. Promoção
de Arquivamento às fls. 144/145. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do
Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
55. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002973/2001-50. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comundiades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade não identificada. Município de São João da Chapada/MG. Promoção
de Arquivamento às fls. 144/145. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do
Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
56. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002974/2001-02. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade Serra das Araras. Município de São Francisco/MG. Promoção de
Arquivamento às fls. 144/145. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do
Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
57. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002975/2001-49. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade não identificada. Município de Santa Maria de Itabira/MG. Promoção
de Arquivamento às fls. 144/145. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do
Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
58. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002976/2001-93. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade não identificada. Município de Santa Luzia/MG. Promoção de
arquivamento às fls. 144/145. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do Nascimento,
Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito
Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
59. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002977/2001-38. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade Matrona. Município de Salinas/MG. Promoção de A-~” ;------- A"
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fls. 144/145. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do Nascimento, Procurador da
República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira.
Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
60. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002978/2001-82. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade Curralinho dos Paula. Município e Resende Costa/MG. Promoção de
Arquivamento às fls. 144/145. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do
Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
61. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002979/2001-27. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade Não Identificada. Município de Ponte Nova/MG. Promoção de
Arquivamento às fls. 144/145. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do
Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
62. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002980/2001-51. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade Não Identificada. Município de Pitangui/MG. Promoção de
Arquivamento às fls. 144/145. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do
Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
63. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002983/2001-95. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade Lavras Novas. Município de Ouro Preto/MG. Promoção de
Arquivamento às fls. 143/144. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do
Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
64. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002984/2001-30. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade não identificada. Município de Oliveira/MG. Promoção de
Arquivamento às fls. 142/143. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do
Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
65. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002985/2001-84. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade da Luz. Município de Nova Era/MG. Promoção de Arquivamento às
fls. 143/144. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do Nascimento, Procurador da
República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira.
Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
66. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002986/2001-29. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas em Minas
Gerais. Comunidade Vale do Jequitinhonha. Município de Nanuque/MG. Promoção de
\\

Arquivamento às fls. 143/144. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do
Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
67. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002987/2001-73. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas. Comunidade
Serra do Cipó. Município de Morro do Pilar/MG. Promoção de Arquivamento às fls.
143/144. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do Nascimento, Procurador da
República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira.
Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
68. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002988/2001-18. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas. Comunidade
não identificada. Município de Minas Novas/MG. Promoção de Arquivamento às fls.
143/144. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do Nascimento, Procurador da
República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira.
Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
69. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002989/2001-62. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas. Comunidade
não identificada. Município de Machado/MG. Promoção de Arquivamento às fls. 144/145.
Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do Nascimento, Procurador da República no
Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão:
Homologado o arquivamento, unânime.
70. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002990/2001-97. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas. Comunidade
não identificada. Município de Lavras/MG. Promoção de Arquivamento às fls. 143/144.
Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do Nascimento, Procurador da República no
Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão:
Homologado o arquivamento, unânime.
71. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.002991/2001-31. Assunto: Levantamento da
localização e dos traços culturais que definem as comunidades quilombolas. Comunidade
Barreirinho. Município de Joaíma/MG. Promoção de Arquivamento às fls. 143/144.
Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do Nascimento, Procurador da República no
Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão:
Homologado o arquivamento, unânime.
72. Procedimento Administrativo n° 1.24.000.000830/2003-09. Assunto: Agressão do não
índio Sérgio Barbosa da Costa ao índio Cláudio, da Aldeia Galego, cidade de Baía da
Traição. Promoção de Arquivamento à fl. 20. Procurador Oficiante: Dr. Duciran Van
Marsen Farena, Procurador da República no Estado da Paraíba. Relator: Dr. Eitel Santiago
de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
73. Procedimento Administrativo n° 1.26.000.001340/2004-28. Assunto: Notícia de
possíveis irregularidades no fornecimento de carteira de identificação indígena para
Comunidade Indígena Kambiwá, bem como do mau atendimento prestado pela Funasa a
índios da Comunidade Pipipan, no Município de Inajá. Promoção de Arquivamento às fls. ça ■
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14/16. Procurador Oficiante: Dr. Marcelo Mesquita Monte, Procuradora da República no
Estado de Pernambuco. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão:
Homologado o arquivamento, unânime.
74. Procedimento Administrativo n° 1.29.005.000001/2004-72. Assunto: Existência de
índios Mbyá-Guarani vivendo em situação precária na área conhecida como Parque
Farroupilha. Promoção de Arquivamento às fls. 28/32. Procurador Oficiante: Dr. Max
dos Passos Palombo, Procurador da República no Município de Pelotas/RS. Relator: Dr.
Durval Tadeu Güimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
75. Procedimento Administrativo n° 1.29.010.000105/2004-16. Assunto: Notícia veiculada
no Jornal Zero Hora, sob o título “Encenação em escola gera briga entre índios”. Promoção
de Arquivamento às fls. 38/40. Procurador Oficiante: Dr. Mark Torronteguy Weber,
Procurador da República no Município de Santo Ângelo/RS. Relator: Dr. Durval Tadeu
Guimarães. Decisão: Retomem os autos à Procuradoria da República no Município de
Santo Ângelo/RS, nos termos da Nota Técnica de fls. 54/56. Unânime.
A próxima reunião fica agendada para o dia 5 de maio de 2005.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuni""

DEBORAH MACEDO DUPR
TTO PEREIRA
Subprocuradora-Geral da República
Coordenadora
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