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COMUNIDADE INDÍGENA PATAXÓ DE PONTA GRANDE, já devidamente 

qualificada nos presentes vem, muito respeitosamente até Sua Excelência nos autos da 

presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 317 do Regimento Interno desta 

Egrégia Corte interpor AGRAVO REGIMENTAL face a Sua decisão monocrática que 

não conheceu do pedido, de acordo com o que segue: 

 

1. DOS FATOS 

 

Trata-se de reclamação interposta a partir de decisão proferida nos autos da 

reintegração de posse de número 0002966-22.2006.4.01.3310, movido pela empresa GOÉS 

COHABITA ADMINISTRACAO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA contra 

a comunidade Pataxó, inicialmente descrita como “Comunidade Pataxó Coroa Vermelha e 

Jaqueira”, relativa à Fazenda Ponta Grande, de domínio da autora e localizada no km 12 da 

BR 367, em Porto Seguro-BA e atualmente em trâmite no TRF.  

Ainda no primeiro grau, em audiência ocorrida em 19 de outubro de 2006, foi 

proferida a sentença nos seguintes termos: 

IV — Dispositivo: Do exposto, diante da fungibilidade dos pedidos 
possessórios, declaro procedente o pedido de proteção possessória 
e determino a expedição de mandado reintegratório, que deverá ser 
acompanhado de reforço policial para o seu cumprimento, 
oficiando-se às autoridades respectivas para acompanhar a 



diligência. Custas e honorários ex lege. Publique-se e registre-se. 
Intimadas as partes nesta assentada e intime-se, ainda, a comunidade 
indígena. 

 

Vale, aqui, ressaltar que, a despeito da previsão do artigo 232 da Constituição 

Federal, a comunidade indígena ainda não é reconhecida como parte nos autos da 

reintegração de posse. Por isso, na audiência em que foi exarada sentença, por não figurar 

como parte integrante do processo e, consequentemente, ter a sua intimação prejudicada, a 

comunidade indígena sequer se encontrava presente. 

A UNIÃO recorreu da sentença, alegando, em síntese, em sede preliminar, que teve 

seu direito de defesa cerceado, uma vez que não foi apreciado agravo retido interposto por 

esta na audiência; que já havia coisa julgada referente à mesma área, no processo de autos nº 

1997.33.01001294-41; que falta à autora interesse de agir, pois não comprovou ter exercido a 

posse até a retomada indígena, uma vez que baseia a ação em título dominial e não soube 

demonstrar qual é exatamente a área que pretende ser reintegrada na posse; que o pedido é 

impossível juridicamente, por se tratar de território tradicional indígena em processo de 

demarcação e a via eleita ser inadequada; e, por fim, que a área reivindicada pelo autor está 

integralmente sobreposta à terra indígena com Grupo Técnico estabelecido pela FUNAI para 

averiguação de seus limites e protegida pelo instituto do indigenato. 

 Por sua vez, a FUNAI apresentou apelação argumentando que a área em litígio é 

objeto de estudos administrativos em fase de conclusão para verificação da posse tradicional 

Pataxó, que na verdade, já é reconhecida desde a chegada portuguesa na região em 1500; que 

a eventual saída dos Pataxó de determinada área ocorreu em função de violência contra eles 

empregada, tendo eles reconquistado parte de seu território paulatinamente; que o título 

dominial utilizado pela parte autora para embasar a ação possessória estava sendo discutido 

no STF na ACO 312-1/BA2; que a propriedade não cumpria, antes da retomada indígena, 

sua função social; e postula pelo recebimento da apelação nos seus efeitos devolutivo e 

suspensivo. 

 Ambos os recursos foram recebidos apenas com efeito devolutivo. Assim, em 11 de 

janeiro de 2007 foi expedido mandado de reintegração de posse. Em 24 de janeiro, ao tomar 

conhecimento da expedição de mandado, a comunidade indígena – que, frise-se, não consta 

                                                           
1 Manutenção de posse impetrada pela FUNAI, em favor da comunidade Pataxó, em que a Goés Cohabita 

figura como polo passivo. Em 17 de outubro de 2012, a Procuradoria Regional da República manifesta pelo 

reconhecimento de coisa julgada anterior. 
2 Vale lembrar que tais recursos foram apresentados no ano de 2006. O julgamento definitivo da ACO 312 

foi ocorrer apenas em 02 de maio de 2012, anulando títulos de propriedade privada no Sul da Bahia em 

virtude da demarcação da Terra Indígena Caramuru-Catarina-Paraguassu. 



como parte no processo – oficiou a Sexta Câmara do MPF a fim de tentar reverter a 

reintegração, alegando que: 

 

Para efeito de informação junto ao Ministério Público Federal, esta 
área é parte integrante do conjunto de propriedades inseridas nos 
limites reivindicatórios da Terra Indígena Pataxó, a qual, está sendo 
ampliada conforme consta no relatório antropológico da FUNAI. 
Informamos ainda que a área acima mencionada estar dentro dos 
limites de estudos da FUNAI desde o ano de1985, parte demarca& 
e homologada em 1997/98, mas em 17/06/2006 a Comunidade 
ocupou a área, atualmente 60 famílias têm residência fixa com cerca 
de 300 pessoas com adultos, idosos, mulheres e crianças. O fato foi 
ocasionado pela superpopulação por falta de espaço de moradia na 
Terra Indígena já demarcada com área de 1493 hectares e com 56% 
de área de preservação ambiental "área denominada de Reserva 
Pataxó da Jaqueira" 

  

 Nesta mesma data foi feito acordo entre os representantes da comunidade indígena 

e a polícia federal para solucionar a situação em 60 dias. Paralelamente, a FUNAI informou 

ao juízo que o Grupo de Trabalho para revisão dos limites da Terra Indígena Coroa Vermelha 

foi publicado pela Portaria nº 1.082, da presidência do órgão, de 05 de outubro de 2007 e 

que havia estudo iniciado para aquisição de nova área em favor da comunidade indígena no 

local. 

 Na SLAT 2008.01.00.054413-7/BA, requerida pela FUNAI, o TRF suspendeu a 

reintegração de posse até que fosse encontrada solução pacífica para a situação, em 180 dias. 

Após este prazo, foi determinada expedição de novo mandado de reintegração de posse. 

 Em ofício da FUNAI datado de 11 de novembro de 2016, juntado ao processo, o 

órgão indigenista já afirmava que a comunidade indígena, composta na época por cerca de 

450 pessoas divididas em cinco aldeias (Nova Coroa, Itapororoca, Mirapé, Novos Guerreiros 

e Txihikamayurá) era beneficiária do programa federal “Luz para Todos”, executado pela 

COELBA no Estado da Bahia. 

 No mesmo ano de 2016, a GOÉS COHABITA impetrou ação de execução 

provisória, que tramita junto ao juízo a quo sob o número 0002564-34.2016.4.01.3310.  

 Devolvidos os autos ao TRF para julgamento das apelações, foi requerida novamente 

pela FUNAI atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso; indeferido o pedido pelo 

desembargador-relator, o órgão indigenista interpôs agravo interno. 

 Além de apresentar contrarrazões ao agravo interno, a parte apelada formulou pedido 

incidental de tutela de urgência, requerendo o sobrestamento do programa de política pública 



“Luz para Todos” na área. Concomitantemente, a empresa fez o mesmo pedido na ação de 

execução provisória relacionada. 

 Na execução provisória, a tutela incidental foi deferida pelo juiz plantonista (e 

impugnada pela FUNAI no Agravo de Instrumento 1003149-21.2020.4.01.0000) e revogada 

posteriormente pelo juiz natural. A empresa, então, agravou a decisão ulterior (Agravo de 

instrumento 1007218-96.2020.4.01.0000), obtendo a cautelar requerida em 18 de março de 

2020; apresentadas contrarrazões pela FUNAI, o julgamento definitivo de ambos os agravos 

não ocorreu até o momento. 

 Contudo, ainda que o mesmo pedido cautelar tivesse sido feito pela empresa apelada 

quando se discutia o Agravo Interno da FUNAI sobre o efeito suspensivo da apelação, e este 

não tivesse sido ainda analisado, foi feito pela apelada (nos autos da apelação) novo pedido, 

já em outubro de 2020, em que requer o sobrestamento de obras estaduais para distribuição 

de água para a comunidade indígena. 

 Há, em diversos momentos dos processos, incerteza entre as partes sobre qual 

instância é competente para tomar tal decisão, uma vez que ela foi provocada na 

apelação e na ação de execução provisória. Manifestam pela competência do juiz de 

primeiro grau, no julgamento da execução provisória, o Ministério Público, a FUNAI 

e a União; a empresa, autora, defende que a competência é do desembargador relator 

da apelação. 

 Indiferentemente a esta discussão, o desembargador relator deferiu o pedido 

incidental da empresa nos autos da apelação em 13 de novembro de 2020, determinando a 

suspensão das obras de distribuição de água para a comunidade indígena; e, embora não 

tenha sido provocado para tal, ampliou a suspensão para as obras do projeto “Luz para 

Todos”, resultando na paralisação de todas as obras de políticas públicas em benefício da 

comunidade indígena, a decisão incialmente reclamada: 

 

Pelo exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para 
determinar a paralisação de qualquer obra na região 
compreendida desde o Rio dos Mangues, na porção sul, 
município de Porto Seguro-Ba; estendendo-se até a Rua da 
Mata e Gleba A, da Terra Indígena Coroa Vermelha, 
município de Santa Cruz Cabrália-BA, porção ao norte; tendo 
como confrontantes, à leste, com a BR 367 e Rua do Telégrafo, 
que liga os municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália-
BA; e a oeste com a Gleba B da Terra Indígena Coroa 
Vermelha (Reserva da Jaqueira), até ulterior deliberação deste 
TRF da 1ª Região. 



Intime-se a FUNAI e a União para ciência e adoção de providências 
junto aos indígenas e aos órgãos estaduais e federais para observar 
a determinação aqui estipulada. 
Estipulo multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob 
responsabilidade da FUNAI, para o caso de continuidade de obras 
de distribuição de água na localidade. 
Intime-se o Estado da Bahia para conhecimento e cumprimento 
desta decisão nos termos do artigo 77 do CPC, uma vez que os 
terceiros têm responsabilidade e não devem contribuir para alterar 
a situação fática do processo, sob pena de multa diária de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento nos §§1º e 2º do 
referido artigo. 
Comunique-se, imediatamente, ao Juízo Federal que preside o 
trâmite do cumprimento provisório da sentença para que determine 
a adoção de todas as providências necessárias ao cumprimento desta 
determinação. 

 

 Concomitantemente à interposição da reclamação, foram protocolados no processo 

originário pedido de ingresso da comunidade indígena, por litisconsórcio passivo necessário 

e reconsideração da decisão suspendendo o processo conforme decisão do RE 1.017.365. 

Em 11 de maio deste ano, o desembargador afastou a aplicabilidade da suspensão nacional, 

fundamentando que: 

Acentue-se não ter sido proferida nenhuma decisão determinando 
desalojamento dos ocupantes do terreno nem efetivada qualquer medida 
destinada ao cumprimento da reintegração de posse, o que afasta a 
alegação de inobservância aos termos da decisão que admitiu a existência 
de repercussão geral no Tema 1.031, com a imposição de suspensão dos 
processos em trâmite, determinação que não autoriza a alteração da 
situação fática da lide por nenhuma das partes. 

 

 Assim, em 18 de maio foi a inicial foi emendada, o que motivou a decisão ora 

agravada. 

  

2. DO PRAZO 

 Excelência, a publicação da decisão ora guerreada se deu em 10 de junho do corrente 

ano e, portanto, sendo o prazo de 15 dias úteis, o termo é a data de 1º de julho. 

 Ademais, os povos indígenas contam com prazo em dobro, bem como todos os 

benefícios da fazenda pública. 



Vejamos como está regulada a matéria no Estatuto do Índio (Lei 6001/73): Art. 61. 

São extensivos aos interesses do Patrimônio Indígena os privilégios da Fazenda Pública, 

quanto à impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, ações especiais, prazos processuais, 

juros e custas. 

O Eminente Ministro Alexandre de Morais, nos autos da ACO 2.323, atestou o 

direito dos índios aos benefícios da Fazenda Pública, inclusive o direito ao benefício da 

gratuidade judiciária e do prazo dobrado. Veja-se:  

Por fim, defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida na Petição 

58.218/2016 (Doc. 163), bem como as prerrogativas processuais previstas no 

artigo 61 da Lei 6.001/1973, o qual dispõe:  

“Art. 61. São extensivos aos interesses do Patrimônio Indígena os 

privilégios da Fazenda Pública, quanto à impenhorabilidade de bens, 

rendas e serviços, ações especiais, prazos processuais, juros e custas.”  

Isto exposto, presentes os requisitos autorizadores, RECONSIDERO a decisão 

agravada para admitir a Comunidade Indígena Guarani Morro dos Cavalos como 

litisconsorte no polo passivo da relação jurídica processual, ficando, por 

conseguinte, prejudicada a análise do agravo interno pelo Plenário da CORTE 

(grifos nossos).  

Quanto ao entendimento dos Tribunais, trazemos com destaque importante 

acórdão do Egrégio STJ, ao tempo que estendeu os benefícios do prazo em dobro, como 

previsto no Estatuto do Índio, em favor do Povo Indígena Gavião da Montanha, nestes 

termos:  

ESTATUTO DO ÍNDIO. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. 

BENEFÍCIO FAZENDÁRIO. REMOÇÃO DE COMUNIDADE 

INDÍGENA. INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 

I - Constatado que o Estatuto do Índio - Lei nº 6.001/73, estende aos interesses 

do patrimônio indígena os privilégios da Fazenda Pública, dentre eles a 

concessão de prazo em dobro para recorrer - artigo 188, do CPC, é de se 

considerar tempestivo o agravo regimental interposto pela Comunidade 

Indígena Gavião da Montanha contra a decisão que negou seguimento ao 

recurso especial por ela interposto. II - Ainda que a legislação preveja, em casos 

de remoção de comunidade indígena, o ressarcimento dos prejuízos, o aresto 

recorrido, para negar tal pedido, entendeu que não houve comprovação do 

alegado prejuízo e, ainda, que o valor anteriormente recebido, e não pleiteado 

como restituição em razão da nulidade da respectiva escritura, teria sido 

suficiente. Inviabilidade de reexaminar tais questões no âmbito do recurso 



especial. Incidência da Súmula 7/STJ (STJ – 1ª Turma. Rel. Min. Francisco 

Falcão. DJe: 16.042008).  

Portanto, Excelência, data vênia, pede seja admitida a peça de contrarrazões, eis que 

no prazo legal, seja pela inexistência de citação ou mesmo, caso entenda por notificado o 

Conselho, pela incidência do direito de utilização do prazo dobrado aos índios. 

 

3. DO CABIMENTO DO AGRAVO 

 De acordo com a previsão regimental, o Agravo manejado cabe contra decisão 

monocrática, a qual potencialize risco de lesão a direito da parte, o qual se aperfeiçoa 

minudentemente ao presente caso, onde, por afronta à decisão de suspensão nacional em 

processo de caráter objetivo, o relator do processo judicial nº 0002966-22.2006.4.01.3310, 

que tramita no TRF da Primeira Região, o qual deveria estar suspenso, operou por meio de 

decisum, determinação extremamente prejudicial em ação que deveria estar sobrestada por 

ordem deste Egrégio STF. 

 Nesse sentido é a previsão para a espécie: 

Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo 

regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de 

Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.  

§ 1º A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de 

reforma da decisão agravada.  

§ 2º O agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, 

submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou 

submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a 

competência, computando-se também o seu voto. 

 Portanto, plenamente cabível o presente recurso, bem como tempestivo – ademais 

de que o prazo para os povos indígenas se conta em dobro. 

 

4. DAS RAZÕES DA REFORMA 

 



Sustenta o relator que a suspensão nacional não abrangeria o caso ora discutido, uma 

vez que não foi determinada reintegração de posse, apenas foi determinada pelo 

desembargador-relator a paralisação de obras que modificariam o estado da área. In 

verbis: 

Cinge-se a presente reclamação, portanto, a saber se a referida decisão 
desobedece à ordem de suspensão nacional dos processos que envolvem 
questões indígenas, “notadamente ações possessórias, anulatórias de 
processos administrativos de demarcação, bem como os recursos 
vinculados a essas ações”. Entendo que não. Como se depreende das 
razões do ato impugnado acima transcritas, a autoridade judiciária limitou-
se a determinar a suspensão de obras de infraestrutura realizadas no 
terreno objeto da disputa possessória, a fim de inibir inovação ilegal no 
estado de fato de bem litigioso, com espeque no art. 77, VI, do CPC. 

De fato, não se pode pretender que a ordem de suspensão nacional 
proferida em processo submetido à sistemática da repercussão geral retire 
dos órgãos integrantes do Poder Judiciário a capacidade para determinar, 
com base no poder geral de cautela, medidas voltadas à conservação do 
objeto litigioso, com o escopo de resguardar o resultado útil do processo 
sujeito à sua jurisdição. (...) 

Cabe registrar, por fim, que a situação ora analisada mostra-se 
substancialmente diversa daquelas outras subjacentes às reclamações 
apontadas pela parte reclamante e que mereceram juízo de procedência 
(Rcl 46.980/BA, Min. Rosa Weber; Rcl 45.260/BA, Min. Ricardo 
Lewandowski; Rcl 45.671/BA, Min. Alexandre de Moraes, v.g.). Naqueles 
casos, constatou-se a determinação, por parte dos juízos reclamados, de 
reintegração de posse em desfavor das comunidades indígenas, situação 
inocorrente no presente caso, no qual se determinou, tão somente, a 
paralisação de obras no terreno em disputa, a fim de preservar-lhe, tanto 
quanto possível, seus caracteres originais. 

 

Ocorre que, data vênia, a decisão do ministro Edson Fachin não se limita a decisões 

judiciais que determinam reintegrações de posse em terras indígenas, mas determina 

claramente a suspensão nacional das ações possessórias, em sua totalidade, de 

reintegração de posse que versam sobre território indígenas. Vejamos: 

(...) Assim, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, 

determino, nos termos do pedido, a suspensão nacional dos processos 

judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos 

administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a 

essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, 

modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término 

da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral 



no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por 

último, salvo ulterior decisão em sentido diverso . À Secretaria para as 

providências cabíveis, sobretudo a cientificação dos órgãos do sistema 

judicial pátrio. Remeta-se o feito à Procuradoria-Geral da República, para 

que apresente manifestação, no prazo de cinco dias. Após, retornem 

conclusos (RE-RG 1017365, DJe 08.05.2020) 

 

Nesse sentido, ainda que a maior parte dos precedentes trazidos como precedentes 

nesta reclamação tivessem como objetivo suspender reintegrações de posse em prejuízo 

de comunidades indígenas, vale examinar mais detalhadamente a decisão proferida pelo 

ministro Alexandre de Moraes na Reclamação 45.671, que trata da mesma terra indígena 

aqui discutida, a Terra Indígena Pataxó de Ponta Grande, e cuja decisão reclamada e 

suspensa apenas designava audiência do processo de origem: 

Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. Os 
documentos demonstram que a presente demanda versa sobre 
ação possessória em face da Comunidade Indígena Pataxó de 
Ponta Grande, mais especificamente da Aldeia dos Índios 
Pataxós Novos Guerreiros, e da Fundação Nacional do Índio 
– FUNAI, objetivando a reintegração de imóvel localizado em 
área tradicionalmente ocupada por povo indígena (doc. 7), 
matéria relacionada diretamente ao Tema 1.031 da 
Repercussão Geral. 
Posteriormente ao decidido no RE 1.017.365-RG, e a despeito 
da determinação de suspensão todos os processos que versem 
sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste 
afronta a esta decisão, designou a audiência de conciliação, 
instrução e julgamento do processo para o dia 09/02/2021, às 
14:30 horas (doc. 8). 
Consta, no sítio eletrônico da Justiça Federal da Bahia, que o 
processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação 
junto à Justiça Federal. Portanto, nessas circunstâncias, em que a 
matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de 
controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do 
andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido 
no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 
Em caso análogo ao presente, cito o seguinte precedente desta 
CORTE: RCL 43058 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 
4/9/2020. 
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do 
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO 
PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato 
reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão 
do andamento do Processo 1000042-98.2018.4.01.3310, até 
posterior pronunciamento no RE 1017365 (Rel. Min. EDSON 
FACHIN). 



 Trata-se, portanto, de situação diversa da apontada pelo ministro relator, uma vez 

que não se discutia, naquele caso, determinação de reintegrar a posse exercida pela 

comunidade Pataxó, mas a mera continuidade da tramitação da ação no primeiro grau. 

Entendeu o ministro, assim, que a simples designação de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento fere a determinação proferida no processo de repercussão geral. 

Por outro lado, na Rcl 45.260/BA, já transitada em julgado, o ministro relator, 

Ricardo Lewandowski, salientou ainda que a mora da Administração Pública em demarcar 

a terra indígena Tupinambá de Olivença, o que pode aparentar legalidade dos títulos de 

propriedade que se sobrepõe à terra indígena, não pode ser utilizada como justificativa para 

afastar a suspensão nacional: 

Como consignei na decisão combatida, no caso sob exame, a 
Administração Pública está em mora para a demarcação do território 
indígena, o que demonstra que o litígio precede o esbulho. 
O conflito que se revela nos autos é antigo, não havendo circunstância 
relevante para que se possa retirá-lo do âmbito de abrangência a medida 
de suspensão geral determinada nos autos do RE 1.017.365/SC (Tema 
1.031 da Repercussão Geral). 
O relator do paradigma, Ministro Edson Fachin, ao examinar pedido de 
tutela provisória, determinou a suspensão nacional dos feitos que cuidam 
da matéria até a ocorrência do “término da pandemia da COVID-19 
ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso 
Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, 
salvo ulterior decisão em sentido diverso” (grifei). 
Essa medida de natureza acautelatória encontra-se em plena vigência, 
não havendo falar em preclusão, tal como alega a agravante. 
Com efeito, o entendimento contrário, no sentido da continuidade 
do trâmite da ação na origem, é que representaria uma afronta à 
decisão tomada por esta Suprema Corte. 
Isso posto, nego provimento ao agravo regimental. 

  

 Ainda dentre as decisões citadas pelo ministro relator na liminar ora agravada, na 

Rcl 46.980/BA, em que a ministra relatora, Rosa Weber, determinou a cassação da decisão 

do juízo de primeiro grau e a suspensão do processo a quo, o próprio juízo de Ilhéus 

retratou-se e suspendeu por si mesmo a ação, dando fim ao objeto da reclamação. 

 Além desses, existem ainda os precedentes da Rcl 43058/BA, também relativa à 

Terra Indígena Ponta Grande e de relatoria do ministro Gilmar Mendes, bem como das 

Rcls 43.907 e 42.329, que demonstram a universalidade e a necessidade de cumprimento da 

suspensão nacional dos processos de reintegração de posse relativos a terras indígenas. 



5. DO PEDIDO 

Diante de todo o exposto, requer seja recebido e processado o presente Agravo 

Regimental para reconsiderar Sua decisão que não conheceu da presente Reclamação e 

provê-la, para sustar a decisão reclamada, bem como determinar respeito à decisão desta 

Corte de suspensão nacional, tomada no RE 1017365 – Tema 1031. 

Se não entender pela reconsideração, que possa colocar o pedido à análise do órgão 

colegiado para que possa apreciar a matéria. 

Pede seja ouvida a parte recorrida e a Procuradoria Geral da República – PGR, por 

força da obrigatoriedade do mandamento constitucional do art. 232 da nossa Carta Política. 

Por fim, requer do colegiado, sendo o caso de inexistência de reconsideração, o 

provimento do presente recurso para cassar a decisão impugnada, emanada do TRF da 

Primeira Região, Desembargador Carlos Pires Brandão na ação possessória nº 0002966-

22.2006.4.01.3310, bem como determinar o imediato sobrestamento daqueles autos até o 

trânsito em julgado do RE 1017365 ou até o final da pandemia da Covid-19, o que ocorrer 

por último. 

Pede deferimento. 

Brasília-DF, 01 de julho de 2021. 

 

Lethicia Reis de Guimarães 

OAB/MG 180.215 


