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“SUSTENTA  QUE,  EM  20/09/2018,  FOI  ESBULHADO  EM
RAZÃO  DA  INVASÃO  DOS  INDÍGENAS,  QUE
TRANSPUSERAM A CERCA DE ARAMADO EXISTENTE NA
DIVISA DO IMÓVEL COM O CORREDOR DA BR 060.
III - A demarcação de terras indígenas decorre do reconhecimento
constitucional  do  direito  originário  dos  índios  à  posse
permanente… (...)
DESTE  MODO,  RESTA  EVIDENTE  QUE  NÃO  É  O
PROCESSO  DEMARCATÓRIO  QUE  CRIA  UMA  POSSE
IMEMORIAL,  UM  HABITAT  INDÍGENA,  MAS  SOMENTE
DELIMITA  A  ÁREA  INDÍGENA  DE  OCUPAÇÃO
TRADICIONAL.
V - A própria  Constituição Federal em seu artigo 20,  inciso XI
prevê que as  terras  tradicionalmente  ocupadas pelos  indígenas
pertencem à União,  bem como o tratamento  especial  conferido
pelo  legislador  constituinte  às  essas  terras  -  inclusive  com  a
previsão  de  sua  inalienabilidade  e  indisponibilidade  -,
demonstram que o instituto do interdito possessório não deve
ser  utilizado  em  sua  pureza  conceitual  como  concebido  no
Direito Civil.
VI - Há indícios da tradicionalidade das terras e a concessão da
liminar  na  ação  possessória  reforçaria  a  tensão  no  local,  de
modo  que  a  manutenção  dos  indígenas  na  Fazenda  Roça
Grande é a solução que melhor atende o interesse social.1

RAZÕES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 
C/ PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,

A  FIM  DE  SALVAGUARDAR  A  EXISTÊNCIA  ORIGINÁRIA  DOS  PATAXÓ DO
TERRITÓRIO PONTA GRANDE, CONFORME INDICAM AS RAZÕES DE FATO E DE
DIREITO A SEGUIR EXPLANADAS.

1 (TRF 3ª Região, 2ª Turma,  AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004727-28.2019.4.03.0000, Rel. 
Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 23/10/2019)
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1.  DO  FLAGRANTE  DESRESPEITO  À  DECISÃO  DO  STF  NO  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  DE  REPERCUSSÃO  GERAL  1.017.365  SC  (TEMA  1031)  POR
PARTE  DO  JUÍZO  DE  PISO  DE  EUNÁPOLIS/BA  AO  PROFERIR  LIMINAR  DE
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE  CONTRA  PATAXÓS  DO  TERRITÓRIO  PONTA
GRANDE NESTA AÇÃO POSSESSÓRIA DE Nº 1001524-13.2020.4.01.3310

Douto Relator, dentre os variados e robustos motivos existentes para se conferir efeito
suspensivo  ao  presente  Agravo  de  Instrumento,  destacamos,  neste  tópico  inicial,  o
flagrante e frontal desrespeito à decisão em sede de tutela de urgência e com efeito  erga
omnes proferida pelo STF no Recurso Extraordinário de Repercussão Geral  1.017.365,  a
qual  determinou  a  suspensão  de  toda  e  qualquer  ação  possessória  que  envolva
comunidades indígenas, em todo o Brasil - com a consequente impossibilidade jurídica de
se determinar reintegração de posse contra comunidade indígena nestes tempos sinistros
de pandemia do COVID-19.

Sendo assim, a liminar de reintegração de posse deferida pelo juízo de piso vai de
encontro à esfera mínima de garantia de direitos e segurança jurídica conquistada pelos
povos indígenas no Brasil, no âmbito do Supremo Tribunal Federal no referido processo
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de repercussão geral – tema 1031, diante do contexto atual brasileiro e mundial de crise
sanitária, na qual os povos indígenas são muito mais vulneráveis a vírus transatlânticos.

Neste ponto, ressalta-se a total inobservância e desrespeito do juízo de piso ao atual
contexto, em que a humanidade tem vivenciado os impactos provocados pela pandemia
do  Covid-19,  mas  que  tem  afetado  acentuadamente  aos  povos  indígenas  no  Brasil.
Segundo  estudos  divulgados  pelo  Comitê  Nacional  pela  Vida  e  Memória  Indígena,
verificou-se que o índice de letalidade do coronavírus entre os povos indígenas é de 9,6%,
em comparação com a população brasileira em geral, em que esse índice corresponde a
5,6%. 

Diante desse cenário, os povos indígenas da Bahia também têm sido afetados pela
pandemia, até dia 18/08/2020 já havia sido registrado 491 casos confirmados e 06 óbitos de
indígenas.  Sendo  que  para  além  da  pandemia  os  povos  indígenas  ainda  continuam
lidando com as diversas inseguranças que historicamente os acompanham, principalmente
a que se refere a insegurança jurídica de gozarem de seus direitos territoriais. 

Atento  a  toda  esta  problemática  que  vulnerabiliza  ainda  mais  nossos  povos
originários, em 06 de maio deste ano, no processo em repercussão geral no Supremo
Tribunal Federal (RE 1.017.365/SC),  o  Ministro Relator  Edson Fachin determinou no
âmbito da Tutela Provisória Incidental a suspensão nacional dos processos judiciais que
versam  sobre  ações  possessórias,  anulatórias  de  processos  administrativos  de
demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos
territoriais dos povos indígenas. Sob o fundamento de que a tramitação dos processos
dessa natureza expõe os indígenas ao risco de reintegrações de posse que podem causar
consequências que se agravam nesse contexto de pandemia. Vejamos: 
 

A  manutenção  da  tramitação  de  processos,  com  o  risco  de
determinações  de  reintegrações  de  posse,  agravam a  situação  dos
indígenas,  que  podem  se  ver,  repentinamente,  aglomerados  em
beiras de rodovias, desassistidos e sem condições mínimas de higiene
e isolamento para minimizar os riscos de contágio pelo coronavírus. 
Incide, no caso, o princípio da precaução, com assento no artigo 225
da Constituição da República, a exigir do Poder Público um atuar na
direção  da  mitigação  dos  riscos  socioambientais,  em  defesa  da
manutenção da vida e da saúde. 
(...)
A Peticionária refere-se à situação dos indígenas em face à pandemia
relativa  ao  coronavírus  (COVID-19),  a  impedir  as  decisões  que
imponham reintegrações de posse nesse período. 
E,  com  efeito,  afigura-se  razoável,  com  base  no  princípio  da
precaução, adotar a medida disposta no artigo 1.035, §5º, do Código
de Processo Civil, com modulações. 
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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.  (RE  10.17.365/SC,  Rel.:  Min.  Edson
Fachin, decisão monocrática, 06/05/2020 - Grifo do original)
 

Note,  Exa.,  que  os  efeitos  da  referida  decisão  proferida  pelo  STF  devem  ser
aplicados à presente ação, uma vez que a suspensão determinada possui o condão de
abarcar tanto as ações que já se encontravam em curso como as que poderiam surgir no
período  de  sua  eficácia,  uma  vez  que  o  Ministro  relator  tão  somente  determinou a
observância do termo final, qual seja, o fim da pandemia do Covid-19 ou do julgamento
final da repercussão geral no RE 1.017.365/SC, o que ocorrer por último.

Vê-se, portanto,  que o Douto Juízo de 1º grau, deixou de considerar que para que
não fosse aplicado o posicionamento da Corte Constitucional, teria que ser ônus do Autor
demonstrar o distinguish do caso particular em relação à decisão que vige até o julgamento
final do paradigmático. 

Mais  uma  vez  se  invoca  a  segurança  jurídica  por  meio  da  simetria  do
posicionamento das cortes, devendo os Tribunais Superiores orientar o entendimento dos
Tribunais e Juízos de piso, cabendo a discricionariedade quando o caso fático se distinguir
do precedente.

Com isso, a Comunidade Indígena ora agravante pugna que este Egrégio Tribunal
acolha as razões trazidas à lume para que em conformidade com a determinação do STF,
seja  suspensa  ação  em  primeiro  grau  e  consequentemente  os  efeitos  da  decisão  de
antecipação  de  tutela  concedida  em sede  recursal,  com o  fito  de  resguardar  o  direito
tradicional dos povos indígenas e garantir a saúde deste povo que teima em resistir.

Explanado este ponto do desrespeito à decisão do STF – o qual, por si só, é motivo
suficiente para conferir o ora requerido efeito suspensivo ao presente agravo e, assim,
garantir o direito de posse constitucional dos índios sobre seus territórios – passemos ao
segundo  tópico  destas  razões  recursais,  através  do  qual  demonstraremos  que  está
devidamente comprovado nos autos que o imóvel cuja posse o autor alega deter incide,
especificamente, na Terra Indígena Ponta Grande. Isto já estava comprovado nos autos,
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mediante juntada da Portaria publicada em Diário Oficial da União, dando conta de que,
desde  2017  (ou  seja,  há  mais  de  três  anos),  fora  instaurado  o  Grupo  de  Trabalho
responsável pela elaboração do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação
da Terra Indígena Ponta Grande.  Contudo, em sua decisão liminar,  o Juízo de piso –
além de desobedecer o STF – desconsiderou toda a farta documentação juntada pelo
órgão técnico da FUNAI (DOC ID nº  305481937) e, em franca contradição com a prova
dos autos, consignou em sua decisão que não havia no processo “documentos que digam
que a área, específica, do clube de aviação realmente é objeto de demarcação”. Afirmação
completamente descompassada com a realidade fática. 

Douto  Relator,  há  farta  documentação  nos  autos  dando  conta  de  que  a  área
específica do clube de aviação realmente  é  objeto de demarcação da Terra  Indígena
Ponta Grande, sendo este mais uma causa para, por si só, se conferir efeito suspensivo
ao  presente  Agravo. A  decisão  que  urge  ser  reformada  está  a  um  só  tempo  em
descompasso  com  mandamento  objetivo  do  STF  e  em  contradição  com  a  própria
documentação constante nos autos.

2.  DO  ERRO  DO  JUÍZO  DE  PISO  AO  ANALISAR  A  DOCUMENTAÇÃO
CONSTANTE NOS AUTOS: RELATÓRIO TÉCNICO DA FUNAI (DOC ID 305481937)
COMPROVA QUE O IMÓVEL INCIDE ESPECIFICAMENTE EM ÁREA OBJETO DE
DEMARCAÇÃO  DA  TERRA  INDÍGENA  PONTA  GRANDE  –  GRUPO  DE
TRABALHO  REALIZANDO  O  RELATÓRIO  CIRCUNSTANCIADO  DE
IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DESDE 2017.

Embora exista, desde 2017, Grupo de Trabalho multidisciplinar realizando o RCID
(Relatório  Circunstanciado  de  Identificação  e  Delimitação  da  Terra  Indígena  Ponta
Grande) e a FUNAI (órgão indigenista estatal competente para tanto) tenha juntado nos
autos Nota Técnica (DOC ID 305481937) comprovando que o imóvel dos autores encontra-
se inserido na área objeto de demarcação do referido Território Ponta Grande, o Juízo de
Piso de Eunápolis proferiu decisão liminar afirmando justamente o contrário. Isto porque a
decisão que conferiu a preocupante reintegração de posse em tempos de pandemia tentou
fundamentar-se no incorreto e equivocado pressuposto de que a área do imóvel específico
que o autor  alega possuir  não seria objeto de regular  processo demarcatório perante a
FUNAI. 

Ora,  Douto  Desembargador,  como pôde  ter  sido  proferida  decisão  liminar  neste
sentido quando o DOC ID 305387007 – Págs. 1 e 2 dos autos é o próprio Diário Oficial da
União publicado no dia 04 de Agosto de 2017, com a Portaria de 27 de Julho de 2017 da
Presidência  da  FUNAI,  determinando  o  início  dos  estudos  mais  aprofundados  de
identificação e delimitação da terra indígena de existência já constatada Ponta Grande? De
logo já se constata mais um motivo para se conferir efeito suspensivo ao presente recurso.
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Ressaltamos  que  só  se  determina  os  estudos  mais  aprofundados  que  indicarão  os
contornos de delimitação da terra, a ser produzido por GT designado especificamente para
isto,  quando já há, anteriormente, documentação suficiente sobre a tradicionalidade da
área.  Primeiro  são  feitos  estudos  prévios,  e,  somente  quando  estes  indicam  a
tradicionalidade  da  posse  indígena  na  área,  é  que  se  avança  então  para  a  fase  de
determinação, mediate publicação de portaria em Diário Oficial da União, de que Grupo
Técnico multidisciplinar realize ainda mais estudos e pesquisas, com maior profundidade,
e  publique  o  relatório  circunstanciado  definindo  os  limites  exatos  da  poligonal  com
coordenadas geográficas mais exatas milimetricamente.

Segue imagem do Diário Oficial de Agosto de 2017, data em que foi determinado
que  o  Grupo  de  Trabalho  se  deslocasse  para  a  área  de  posse  Tradicional  Indígena
Pataxó, situada entre os Municípios de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, e de nome
Ponta Grande:

(i)
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Observe, Excelência, que o regular processo demarcatório da Terra Indígena Ponta

Grande já  está,  há mais de três anos, em fase de estudos mais aprofundados para sua

delimitação final,  de sorte  que,  a  qualquer momento,  pode ser  publicado o RCID pela

FUNAI,  com mais  um significativo avanço no processo  demarcatório.  É  este  mais  um

motivo para suspender a temerosa decisão liminar de reintegração de posse contra os

Pataxó de Ponta Grande.

É preciso que o TRF-1 reforme esta decisão proferida pelo Juízo de Eunápolis, uma

vez que a mesma desconsiderou toda a vasta documentação colacionada aos autos, a qual,

saliente-se, goza de fé pública por ter sido produzida pela FUNAI - o órgão estatal mais

legítimo e especializado para tratar deste assunto. Desconsiderar o relatório da FUNAI e

desconsiderar o art. 231 da CF – art. tão bem protegido por este Egrégio Tribunal.

Sendo  assim,  reafirmamos que,  como os estudos  mais  aprofundados  pelo  ente

legalmente legítimo para tanto já estão em elaboração há três anos, talvez até finalizados

e prestes a serem publicados, a FUNAI pôde consignar em seu relatório técnico que o

imóvel dos autores incide, especificamente, na área da Terra Indígena Ponta Grande.

Colacionamos trecho deste importante documento constante nos autos, o qual fundamenta

seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso. Vejamos:
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Douto  Desembargador,  a  Nota  Técnica  é  objetiva  (DOC  ID  305481937),
expressa:  a  área  em  litígio  nestes  autos  está  completamente  inserida  dentro  do
Território  Indígena  Ponta  Grande.  Sendo  assim,  a  afirmação  a  seguir  reproduzida,
constante na decisão que urge ser suspensa e reformada, é completamente inverídica.
Grifamos a parte da decisão que colide frontalmente com a prova dos autos:

“Registro ainda que a ocupação indígena na área não foi comprovada por estudos

antropológicos tampouco com documentos que digam que a área, específica,

do clube de aviação realmente é objeto de demarcação.”

E,  agora,  contrastando  com  a  decisão  que  urge  ser  suspensa,  trazemos  decisão

recente deste Egrégio TRF-1, em caso exatamente igual ao dos presentes autos: (a) povo

tradicional com território em processo de demarcação, com GT constituído e realizando

trabalhos aprofundados de delimitação; (b) manifestação do órgão técnico indicando que

os estudos em andamento já permitem afirmar que o imóvel está inserido no território em

demarcação; (c) agravo julgado pelo TRF-1 mantendo o povo tradicional em seu território

e realizando o Direito Constitucional. Vejamos:

CONSTITUCIONAL.  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  TERRA.

OCUPAÇÃO  POR  REMANESCENTES  DE  COMUNIDADE  DE

QUILOMBOS.  ART.68-ADCT.  DECRETO  Nº  4.887/2003.  INCRA.  RTDI.

PROCESSO  DE  DEMARCAÇÃO  DE  TERRAS  EM  CURSO.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCABIMENTO.  1. Segundo o que se

extrai dos autos, os réus são pertencentes à Comunidade de São Francisco

do  Paraguaçu,  localizada  no  município  de  Cachoeira/BA  (a  100  km  de

Salvador), tendo sido considerada pela Fundação Cultural Palmares como
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remanescente das comunidades dos quilombos.  2. A solução da questão

em exame, atinente ao suposto esbulho e à conseqüente reintegração de

posse,  repousa  na  definição  sobre  se  de  fato  houve  invasão  de

quilombolas  à  área  de que  a  autora  se  alega proprietária,  ou se  estas

terras na verdade já pertenciam à comunidade quilombola, estando assim

submetidas à disciplina do art.68, do ADCT,  verbis: ‘Aos remanescentes

das  comunidades  dos  quilombos  que  estejam  ocupando  suas  terras  é

reconhecida  a  propriedade  definitiva,  devendo  o  Estado  emitir-lhes  os

títulos respectivos.’ 3. A comunidade retratada nos autos está localizada na

região conhecida como Recôncavo Baiano, assim (...) 

5.  De  acordo  com o  que consignou  o  INCRA,  por  meio  de  Relatório

Técnico de Identificação e Delimitação -  RTID, atualmente em fase de

elaboração,  "foram constatadas evidências de que o imóvel denominado

Sítio  Shangrilá,  de  propriedade  da  Sra.  Rita  de  Cássia  Salgado  de

Santana  está  inserido  na  sua  totalidade  no  território  tradicional

quilombola  de  São  Francisco  do  Paraguaçu;  tal  área  é  necessária  à

reprodução cultural, social e econômica da comunidade."

6. São bastante contundentes as informações colhidas aos autos, razão por

que,  mesmo  nesta  cognição  perfunctória,  seria  de  todo  leviano  querer

desconsiderá-las, particularmente quando restou demonstrado nos autos a

existência de grave conflito social subjacente à demanda possessória, bem

como a existência de processo administrativo em curso para a demarcação

e  reconhecimento  de  área  que,  ao  que  tudo  indica,  se  reputa

tradicionalmente  ocupada  por  remanescentes  de  comunidades  de

quilombos. 7. Ainda que se analise a demanda sob a ótica exclusiva dos

artigos  que  regulamentam  a  posse  no  âmbito  do  Código  de  Processo

Civil,  não há como dar guarida à pretensão da autora, pois,  posse por

posse, certamente a dos remanescentes dos quilombolas é mais velha, vez

que remonta à época da escravidão, não havendo fundamento jurídico

que autorize  a  reintegração de posse  pretendida,  ao menos nesta  fase

processual.  A  prova  histórica  baseada  em  livros  sobre  os  primeiros
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conventos  instalados  no  Brasil  revela  que  a  comunidade  sobrevive  na

região há quatro séculos e guarda a identidade étnica quilombola, portanto,

tempo  superior  às  três  décadas  de  posse  da  agravada.  8.  Agravo  de

instrumento  provido  para,  revogando  integralmente  a  decisão  liminar

proferida  em  1º  grau,  manter  os  agravantes  na  posse  da  área  em

discussão.  (TRF-1,  AG  0045829-92.2007.4.01.0000,  DESEMBARGADORA

FEDERAL  SELENE  MARIA  DE  ALMEIDA,  TRF1  -  QUINTA  TURMA,  e-DJF1

03/12/2013 PAG 423.)

É seguindo este precedente, e tantos outros da jurisprudência já firmada pelo

TRF-1 no sentido que o processo  demarcatório  em curso  (mesmo que inconcluso)  é

motivo apto para se suspender liminar de reintegração de posse contra povo tradicional

– que se requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo. 

O que é mais interessante ainda nestes autos, Douto Relator, é que a própria

certidão  de  inteiro  teor  da  matrícula  1.914  (parcialmente  acostada  nos  autos  pelos

Autores,  DOC ID 289961383)  indica  que  o  imóvel  cuja  posse  o  autor  alega  ter  está

localizado em “Ponta Grande”, entre as praias de Mutá e Ponta Grande, na beira da

estrada BR 367, que liga Porto Seguro a Cabrália. Ou seja, exatamente o local da Terra

Indígena Ponta Grande. Observe, Excelência:
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Portanto,  Douto  Relator,  toda  a  documentação  constante  nos  autos,  inclusive  a

juntada  pelo  próprio  autor,  comprovam  suficientemente  (neste  momento  de  cognição

sumária) que o imóvel do qual os Autores afirmam ser possuidores está completamente

dentro de  área  tradicionalmente ocupada pela  Comunidade Indígena Pataxó  de  Ponta

Grande, com regular processo demarcatório em trâmite, que leva o nome da poligonal no

seu nome como sinônimo de identidade com a região, conforme se extrai de uma rápida

leitura da certidão acima.

A jurisprudência  é  firme no sentido que o processo demarcatório tem natureza

declaratória de direito preexistente, e que os contornos da posse indígena não podem ser

compreendidos pelos contornos da posse civil. Vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  REINTEGRAÇÃO  DE

POSSE.  ESBULHO.  INTERDITO  PROIBITÓRIO  IMPUGNANDO

DEMARCAÇÃO  DE  TERRAS  INDÍGENAS.  INDENIZAÇÃO  POR

PERDAS  E  DANOS.  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO  PEDIDO.

PROCESSO  DEMARCATÓRIO  TEM  NATUREZA  DECLARATÓRIA.

DIREITO  INDÍGENA  PRÉ-EXISTENTE.  BEM  PÚBLICO  DE

PROPRIEDADE  DA  UNIÃO.  INALIENABILIDADE  E

INDISPONIBILIDADE. APELO DESPROVIDO.

I - No caso dos autos, ocorre, de fato, a impossibilidade jurídica do

pedido,  tendo  em  vista  que  o  artigo  19,  §2  º,  da  Lei  nº  6.001/73

(Estatuto do Índio) veda a utilização do interdito possessório como

forma  de  impugnar  demarcação  administrativa  das  terras

originariamente ocupadas pelos indígenas, facultado aos interessados

recorrerem à ação petitória ou à demarcatória.

II - Por outro lado, a vedação é somente quanto às ações possessórias,

não  havendo  óbice  legal  para  a  utilização  de  interditos  possessórios

visando coibir eventual turbação, esbulho ou ameaça à melhor posse em

situações que não envolvessem o procedimento demarcatório, mesmo que

desfavorável às comunidades indígenas, inclusive em respeito ao princípio

da inafastabilidade da jurisdição ou do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF).
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III - A posse indígena difere em sua caracterização da posse tal qual

como estudada no direito civil, possuindo peculiaridades que lhe são

próprias, devendo o operador do direito, por esse motivo, aplicar esse

instituto de modo peculiar e de forma a exigir uma maior cautela.

IV - Atualmente, o instituto do indigenato encontra previsão constitucional,

no artigo 231, § 2º, segundo o qual "as terras tradicionalmente ocupadas

pelos  índios  destinam-se  a  sua  posse  permanente,  cabendo-lhes  o

usufruto  exclusivo  das  riquezas  do  solo,  dos  rios  e  dos  lagos  nelas

existentes",  bem  como  na  Lei  nº  6001/73  (Estatuto  do  Índio),  que

estabelece, em seu artigo 25, que o reconhecimento do direito dos índios e

grupos  tribais  à  posse  permanente  das  terras  por  eles  habitadas

independerá de sua demarcação. Deste modo, resta evidente que não é

o processo demarcatório que cria uma posse imemorial, um habitat

indígena,  mas  somente  delimita  a  área  indígena  de  ocupação

tradicional.

V - A própria Constituição Federal em seu artigo 20, inciso XI prevê que as

terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas pertencem à União, bem

como o tratamento especial conferido pelo legislador constituinte às essas

terras  -  inclusive  com  a  previsão  de  sua  inalienabilidade  e

indisponibilidade  -,  demonstram  que  o  instituto  do  interdito

possessório não deve ser utilizado em sua pureza conceitual como

concebido no Direito Civil. Trata-se de bem público de uso especial.

VI - A demarcação de terra indígena é ato formal, de natureza declaratória,

que  tem  por  escopo  o  reconhecimento  de  um  direito  pré-existente

(originário),  tratando-se de ato administrativo que goza de presunção de

legitimidade e veracidade.

IV - Apelação desprovida. 

(TRF 3ª  Região, SEGUNDA TURMA,  ApCiv -  APELAÇÃO CÍVEL -  2237727 -

0001424-28.2013.4.03.6006,  Rel.  DESEMBARGADOR  FEDERAL  COTRIM

GUIMARÃES, julgado em 26/02/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/03/2019)

Já demonstramos à exaustão, portanto, Excelência, dois robustos motivos para se

conferir efeito suspensivo ao presente recurso: (a) a decisão de efeito erga omnes do STF

que suspendeu todas as ações possessórias contra indígenas na pandemia; (b) a área do
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imóvel  Escola  de  Aviação  está  completamente  inserida  no  Território  Indígena  em

processo regular demarcatório Ponta Grande.

Traremos no tópico a seguir mais um fundamento apto a, por si só, conferir efeito

suspensivo  ao  presente  recurso:  os  Pataxó  utilizam  a  área  em  litígio  para  sua

subsistência e reprodução física, em especial para o vital acesso ao litoral, onde pescam

seu principal sustento. 

3.  A INVASÃO PARCIAL DO TERRITÓRIO PONTA GRANDE PELA ESCOLA DE
AVIAÇÃO  NOS  ÚLTIMOS  ANOS  NÃO  DESCARACTERIZA  AQUELE:  POSSE
CONSTITUCIONAL  INDÍGENA  SUBSTANCIALMENTE  DIFERENTE  DA  POSSE
CIVILISTA. TRECHOS DO RELATÓRIO TÉCNICO DA FUNAI (DOC ID 305481937 -
PÁGS.  2/3)  COMPROVAM  QUE  O  LOCAL  OBJETO  DA  PRESENTE  AÇÃO
POSSESSÓRIA É UTILIZADO PELOS PATAXÓS PARA A SUBSISTÊNCIA FÍSICA E
CULTURAL DESTE POVO ORIGINÁRIO.

Excelência, o relatório técnico da FUNAI acostado aos autos (DOC ID 305481937 -
Págs. 2/3) comprova - ao menos para fins de cognição sumária – que os Pataxó utilizam a
área objeto  da presente ação possessória  para  coleta  de alimentos,  de  artefatos  para
produção de artesanato e, além disto, como passagem tradicional para a imprescindível
atividade de pesca que subsidia fisicamente as Aldeias do Território Ponta Grande – em
processo de demarcação, com Grupo de Trabalho instaurado desde 2017 e realizando os
trabalhos de campo mais aprofundados, conforme expusemos no tópico anterior.

Segue trechos do relatório técnico comprovador de que a área em litígio, para os
Pataxós, é  imprescindível à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as
necessárias a sua reprodução física e cultural,  e, por conseguinte, evoca o influxo normativo
protetor do art. 231 da Constituição Federal. Vejamos:

Acaso a liminar deferida pelo Juízo de Piso de Eunápolis não seja suspensa, diversas
famílias  Pataxó  sofrerão  diretamente  prejuízos  em  seu  sustento,  com  os  acessos
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tradicionais aos locais de plantio, de coleta e de pesca cerceados. É o que indica o relatório
técnico da FUNAI:

Por fim, conclui o relatório que, na hipótese (que não se espera que o TRF-1 permita
ocorrer) de cumprimento da liminar, o futuro de gerações Pataxó será condenado:

Como  se  pode  constatar,  a  existência,  nestes  anos  mais  recentes,  da  Escola  de
Aviação  não  descaracterizou  a  área  como  indígena,  nem  fez  com  que  os  Pataxó
deixassem de utilizá-la, em especial os seus recursos naturais e os acessos que permite
às prais que contornam este Território Indígena costeiro.

Isto porque, a posse tradicional indígena, protegida por todas as Constituições desde
1934,  tem contornos e  substância  essencialmente  diferente da civilista – esta de índole
infraconstitucional,  relacionada  ao  valor  de  troca,  patrimonialista.  Na  lição  do  jurista
Victor Nunes Leal, quando se trata do indigenato, da posse tradicional indígena, “não está
em jogo,  propriamente,  um conceito de posse,  nem de domínio,  no sentido civilista;  trata-se de
habitat de um povo”2. Nesta esteira, o indigenato, muito longe de atrelar-se ao valor de troca,
vincula-se, em realidade, a uma questão de identidade, de pertencimento – por vínculos
não só terrenos, de dependência física, como também ancestrais. 

A renomada Deborah Duprat sintetiza muito bem os distintos contornos da posse
tradicional  indígena,  em  suas  diversas  nuances,  ao  esclarecer  que  “as  terras  indígenas
formam um mosaico que combina habitação, recursos produtivos e ecológicos, e espaços necessários
à reprodução física e cultural do grupo”, havendo uma “estreitíssima relação indígena/terra, em

2 STF, RE 44.585, DJ, 11 out. 1961, Ministro Relator Victor Nunes Leal.
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nada equivalente àquela que um não indígena estabelece como sua propriedade imobiliária”, já que
nesta última “o capital, o valor, são os seus elementos centrais3.”

Portanto,  sendo  a  “habitação  permanente”  apenas  uma  parte  do  mosaico  que
compõe a posse constitucional indígena sobre seu território – à qual se soma ainda as
glebas utilizadas para caça, coleta, pesca e outras atividades produtivas, as que detém
fontes de água potável, as necessárias para a reprodução física e cultural, englobando-se
aí as de uso ritualístico e os locais tidos como sagrados – a conclusão mais acertada é a
de que a circunstância de ter existido, em certo intervalo histórico, escola de aviação com
habitação  de  não  indígena  em  parcela  do  território  não  o  descaracteriza,  de  forma
alguma. Como dito no início, são conceitos distintos de posse,  de sorte que a posse
civilista (e infraconstitucional) em certo momento histórico e em parte do território –
concorrendo com constantes incursões dos índios para se valerem dos recursos naturais
imprescindíveis à sua subsistência física – em nada tem o condão de afastar a posse
constitucional indígena sobre o todo.

Imprescindível  trazer,  neste  ponto,  trecho  de  julgado  do  STF,  datado  de  1961,
referente ao RE 44.585. Interpretando a Constituição de 1946, afirmou o nosso Tribunal
Superior que:

“se  os  índios,  na  data  da  Constituição  Federal,  ocupavam  determinado
território  porque  desse  território  tiravam  seus  recursos  alimentícios,
embora  sem  terem  construções  ou  obras  permanentes  que
testemunhassem posse de acordo com nosso conceito, essa área, na
qual e da qual viviam, era necessária à sua subsistência. Essa área,
existente  na  data  da  Constituição  Federal,  é  que  se  mandou
respeitar.”

A Constituição atual também é expressa e categórica nesse mesmo sentido, em seu
artigo 231, quando aclare que  “são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles
habitadas  em  caráter  permanente,  as  utilizadas  para  as  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.”

Em 2010, o pleno do STF, julgou o caso Raposa Serra do Sol (Pet. n.3.388). Lendo os
votos dos Ministros, chegamos à mesma conclusão de que a posse civilista, mesmo que
existente  em  certo  intervalo  histórico  em  parte  de  território  indígena,  não  afasta  a
caracterização da posse indígena (alcunhada de “fato indígena”) no todo, inclusive nos
locais onde não há habitação permanente dos índios – mas há utilização dos recursos
naturais pelos mesmos. Trazemos, então, trechos do voto do Ministro Menezes Direito:

3 DUPRAT, Deborah. O Marco Temporal de 5 de Outubro de 1988: TI Limão Verde. In: CUNHA, Manuela Carneiro 
da. Direitos dos povos indígenas em disputa/Manuela Carneiro da Cunha, Samuel Rodrigues Barbosa (Orgs.). - São
Paulo: Editora Unesp, 2018. pp. 71 e 72.
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“Mas  a  habitação  permanente  não  é  o  único  parâmetro  a  ser
utilizado  na  identificação  das  terras  indígenas.  Em  verdade,  é  o
parâmetro para identificar a base ou núcleo da ocupação das terras
indígenas,  a  partir  do  qual  as  demais  expressões  dessa  ocupação
devem se manifestar.
(…)
...constatado o fato indígena por detrás das demais  expressões de
ocupação  tradicional  da  terra,  nenhum  direito  de  cunho  privado
poderá  prevalecer  sobre  os  direitos  dos  índios.  Com  isso,  pouco
importa a situação fática anterior (posse,  ocupações etc.).  O fato
indígena a suplantará, como decidido pelo constituinte dos oitenta.
(…)
Trata-se da necessidade, prevista no dispositivo constitucional, de
assegurar aos índios as terras anexas às áreas onde residem e onde
praticam suas atividades produtivas, reservadas para a preservação dos
recursos  ambientais  de  que  precisam para  sua  sobrevivência, e  para  sua
reprodução física e cultural”

No caso do presente autos, os Pataxó, por mais que tenham ficado por um tempo
sem  habitações  físicas  ostensivas  nesta  parte  do  território  invadido  pela  Escola  de
Aviação, nunca deixaram de utilizar o mesmo, com incursões constantes, seja para se
valer de recursos naturais indispensáveis à sua reprodução física (água, colheita, coleta,
extrativismo, alimentação), seja por questões sagradas da cosmologia Pataxó. E tudo isto
está devidamente explicitado no Relatório Técnico da FUNAI. Os índios precisam do
acesso à praia, precisam da pesca, precisam da coleta de mariscos, do extrativismo, estas
são suas atividades tradicionais de subsistência física.  A liminar do Juiz de piso de
Eunápolis lhes retira este direito, embora a Constituição lhes assegure.

Trazemos  agora  decisão  proferida  por  este  TRF-1  em  caso  semelhante,  também
referente ao Extremo Sul baiano. Em 2018, a Des. Daniele Maranhão suspendeu liminar
dada pelo Juiz de Piso de Eunápolis contra o Território Tupinambá de Belmonte, dentre
outros  motivos,  pelo  fato  de  a  liminar  cercear  o  acesso  dos  Tupinambás  a  locais
imprescindíveis  à  sua  subsistência  física,  onde  realizam  pesca  e  extrativismo.  Caso
semelhante à situação atual dos Pataxó. 

Nos autos juntaram-se provas que se averigua que as lagoas Pedra,
Timicuim e Pego são fundamentais para o abastecimento de água e
de peixes da Aldeia Patiburi, além de utilizarem a área para fins
laborais campesinas.
É plausível o entendimento de que há um iminente risco para a
sadia qualidade de vida dos indígenas a não concessão da posse a
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eles, isso porque além de acirrar ainda mais o conflito agrário na
região  e  uso  da  violência,  há  uma  possibilidade  de  se  tornar
irreversível aos índios seu retorno à terra que lhe é de direito.
(…)
A posse aos indígenas não exclui o eventual direito de propriedade
sobre o imóvel, somente manterá uma situação de fato até que seja
resolvido de forma permanente.
O  Supremo Tribunal  Federal  em  situação  análoga  deferiu  liminar
para  suspender  os  efeitos  da  decisão  que  havia  determinado  a
reintegração de posse até a prolação da sentença de mérito no feito
de origem.
(…)
Em  face  do  exposto,  DEFIRO  O  PEDIDO  DE  ATRIBUIÇÃO  DE
EFEITO  SUSPENSIVO,  para  determinar  a  suspensão  do
cumprimento  da  medida  que  determinou  que  os  agravantes  se
abstivessem de realizar atos de turbação ou de esbulho na posse dos
agravados  em  relação  ao  imóvel  rural  denominado  Fazenda  Três
Lagoas”.
(TRF-1,  Decisão  Monocrática  da  Des.  Daniele  Maranhão,  AI  nº
0064822-71.2016.4.01.0000/BA, Datado de 20/03/2018)

Sendo assim, com espeque no precedente deste TRF-1 acima trazido, com vistas a
evitar riscos irreversíveis à saúde, a alimentação e ao bem estar dos Pataxó, Requeremos
seja  concedido efeito  suspensivo ao presente  Agravo de Instrumento,  possibilitando
que os  Pataxós  possam manter  o  acesso  às  praias  em que  pescam para  alimentar  a
comunidade,  bem  como  continuar  com  suas  práticas  extrativistas  tradicionais  de
subsistência no local.

Observe, Douto Relator, que quando a decisão combatida traz o trecho a seguir, ela
demonstra  que  foi  proferida  com  base  num  raciocínio  limitado  pela  visão  civilista
tradicional,  infraconstitucional,  patrimonialista,  privada,  individual,  com  valor  de
moeda/troca.  Por  um raciocínio ainda incapaz de  compreender os  contornos da posse
constitucional indígena, originária, com valor de território/identidade/subsistência física e
cosmológica. “Invasão”, “há menos de trinta dias”, “posse desde 2003”, “posse nova”, são
todos  conceitos  do  entendimento  civilista  de  posse  que  não  se  coaduna  com a  posse
constitucional indígena. Que se esbarra no que comprova o relatório da FUNAI. Não se
trata de “invasão”, com possibilidade de datar especificamente um dia no tempo. Trata-se
de território  indígena,  de  uso  tradicional,  coletivo,  imemorial,  com locais onde não se
mora, não se constrói habitação, mas se utiliza para subsistência física. Vejamos como a
decisão que urge ser suspensa escapa aos contornos desta compreensão:
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“Da  análise  da  documentação  acostada  aos  autos,  verifica-se  que  a
requerente, comprovou a posse da área invadida desde 2003, assim como
há  prova  da  invasão  não  só  pelos  documentos  juntados,  mas  pelos
depoimentos da parte autora e dos invasores, realizadas na audiência de
justificação. Há elementos ainda que comprovam a invasão há menos de
trinta dias” (Decisão – DOC ID 308872848 - Pág. 2)

Relembramos que a presente ação fora ajuizada pelos autores Edson Sampaio da
Silva e Maria Deusa de Almeida, objetiva a reintegração de posse de área do imóvel
Escola  de  Aviação  que  alegam  ter  sido  “invadida”  por  membros  da  comunidade
indígena pataxó, omitindo a existência do regular processo demarcatório em curso da
Terra Ponta Grande.

Nada de efetivo foi acostado à inicial para consubstanciar as alegações dos Autores,
já que um mero Boletim de Ocorrência, documento produzido unilateralmente onde pode
se afirmar o que quiser, não é prova. Quantos aos vídeos, eles não comprovam a narrativa
de violência  e  muito menos  a suposta tentativa  de “forçar  negociação  financeira”.  Em
outros termos, os Autores estão atribuindo aos Réus a prática do crime de extorsão, cujo
ônus da prova incumbe é dos Autores. Saliente-se que essa afirmação só reforça o processo
de criminalização pelo qual os povos indígenas têm passado na tentativa de garantir o seu
direito a posse imemorial que cumpre os desígnios da função social da terra. Até porque o
Relatório  Técnico  da  Funai,  juntado  aos  autos,  informa  que  foi  aberta  rodada  de
negociação dos autores com os índios, a qual teria avançado, não obtendo êxito por pouco.

Adredemente  os  Autores  tentam  construir  neste  processo  uma  imagem  dos
indígenas como selvagens que empunham facões e foices na peça inicial com o intuito de
convencer o Douto Magistrado de suas próprias fantasias. Os facões e foices mencionados
na peça inaugural estavam sendo utilizados para atribuir função à terra, pelo que se infere
do vídeo juntado aos autos. 

A verdade é que a relação do indígena com a natureza é muito mais racional do que
a de um Clube de Aviação, privado, para a elite, com shows de acrobacia, que foi apenas
mais um dos atores sociais os empurrou e os espremeu em pequenas áreas, condenando-
os a uma forma de vida que não lhes é própria. Do mesmo modo, o Estatuto do Índio
permite a atividade extrativista pelos próprios indígenas em suas terras, sendo este um
signo de função social atribuída à terra.

Quanto aos supostos voôs por profissionais de saúde, só há declarações unilaterais
de  interessados  na  causa.  Não  foi  apresentado  nenhum  registro  efetivo  de  vôo
relacionado  a  serviço  de  saúde.  Até  porque,  a  menos  de  20  Km,  tem  o  Aeroporto
Internacional de Porto Seguro. Além disso, os profissionais de saúde moram na região,
não  precisam  de  avião.  São  apenas  palavras  jogadas  ao  vento  pelos  autores  que
impressionaram o Juízo de Piso. A criminalização sem provas dos índios é flagrante. É o
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modus operandi já conhecidos em ações possessórias contra Terras Indígenas. Urge ser
combatida por este Tribunal.

Finalizando  este  tópico  e  robustecendo  a  necessidade  de  suspender  a  decisão
atacada, trazemos trecho de trabalho científico, consistente em dissertação de mestrado
aprovada pelo Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Universidade Federal do
Sul da Bahia (DOC anexo ao presente Agravo), a qual comprova que os Pataxó da Terra
Ponta Grande necessitam coletar material na área de posse imemorial (e ora em litígio)
para produzir artesanato, sendo isso não só fonte de renda, como também forte fator
identitário  deste povo indígena.  O artesanato  e  a  coleta  que lhe  precede  é  costume
passado de pai pra filho, consiste no modo de vida tradicional que não pode ser negado
pelo Judiciário, e tudo isto está a ser negado pela decisão que urge ser suspensa por este
Egrégio TRF-1. Segue trecho do trabalho científico de pesquisa:

“Goypã mora na Aldeia Novos Guerreiros, uma área retomada da
praia de Ponta Grande (…). Conta que, desde pequeno, aprendeu a
fazer artesanato com sua mãe, guerreira que criou todos os filhos
sozinha.  Como  ele  é  o  filho  mais  velho,  ficava  encarregado  do
cuidado dos pequenos enquanto a mãe saía para trabalhar na venda
dos artesanatos.
(…) 
Quando pergunto se ele gosta de fazer artesanato, ou se já cogitou
fazer outra coisa da vida, ele responde bem sério: “- não, eu gosto
de fazer”! E eu faço assim: eu quase não vendo aqui. Eu vendo mais
nas viagens.” “- Que viagens?” Fiquei interessada. “- As viagens que
a  gente  faz  pra  Brasília,  pra  Salvador…  sempre  vamos  em
manifestação”. “Ah, aí você aproveita para vender?” “- é, que nesses
outros lugares é mais valorizado. Artesanato é bom porque eu levo
meu material pra qualquer lugar. Eu levo pra manifestação. Quando
tá  meio  parado eu  sento  ali,  em qualquer  lugar  mesmo por  ali  e
trabalho no tempo livre, e muitas coisas acabo vendendo lá mesmo
pros próprios parentes.” “- Pataxós?” “- Pataxós e de outras etnias
também.”4

São  vários  os  motivos,  Douto  Desembargador,  para  se  suspender  a  decisão  da
Subseção Judiciária de Eunápolis. Motivos que se somam e justificam o provimento do
presente  Recurso  de  Agravo  de  Instrumento.  Passemos  agora  à  análise  da  decisão
combatida,  quando  esta,  em equivocado  raciocínio,  tenta  fundamentar  a  liminar  de
reintegração sobre o argumento de que seria errada a presença de índios em local com
pista  de  pouso  de  empreendimento  aeronáutico  privado  e  voltado  para  a  elite
socioeconômica,  pois  os  índios  estariam  provocando  risco  de  acidentes.  Ora,  mas  o

4 COSTA, Alicia Araujo da Silva. Dissertação de Metrado aprovada na pós-graduação da UFSB: Tecendo o viver 
sossegado: as artes de rexistência da Reserva Pataxó da Jaqueira. p. 214
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errado, o irregular, não é a pista de pouso privada para acrobacias de aeroclube em local
com Terras Indígenas? Sim, Excelência, o local, além de estar inserido na Terra Indígena
Ponta  Grande  (com  processo  demarcatório  em  curso),  está  também  na  Zona  de
Amortecimento,  no  Entorno  próximo  da  Terra  Indígena  Coroa  Vermelha,
completamente  regularizada com processo  demarcatório  finalizado.  A  distância  para
Coroa  Vermelhe  é  de apenas 1,5  Km.  Os  índios  sofrem com o som pertubador  das
aeronaves em seus ouvidos todos os dias, com o risco de acidentes com as acrobacias do
aeroclube.  Tudo  a  afetar  diretamente  o  Território  Completamente  Demarcado Coroa
Vermelha, para além dos danos ao Território Ponta Grande em seu interior. Sofrem os
Pataxó.

4.  A  ARGUMENTAÇÃO  DE  QUE  ALDEIAS  INDÍGENAS  PERTO  DO
EMPREENDIMENTO  AERONÁUTICO  PODEM  GERAR  UM  ACIDENTE  DEVE
LEVAR À SENSATA CONCLUSÃO DE QUE É A EXISTÊNCIA DESTE,  EM ÁREA
INDÍGENA, QUE ESTÁ IRREGULAR

Embora o Juízo de Piso tenha feito raciocínio no sentido de que “Há ainda o risco
da ocupação, pois a área objeto de questionamento funciona uma escola de aviação devidamente
autorizada”, no sentido de que é o risco vem da presença indígena, não é essa a conclusão
mais coadunada com o nosso ordenamento jurídico. O licenciamento do empreendimento
aeronáutico está irregular,  já  que não tramitou pela FUNAI/IBAMA, como exige nosso
ordenamento,  dada  a  proximidade  do  empreendimento  com  a  Terra  Indígena  Coroa
Vermelha de apenas 1,5Km.

4.1.  O  EMPREENDIMENTO  AERONÁUTICO  DO  AUTOR  CAUSA  IMPACTO
SOCIOAMBIENTAL  DIRETO  NA  TERRA  INDÍGENA  REGULARIZADA  COROA
VERMELHA  SEM  QUE  TENHA  HAVIDO  LICENCIAMENTO  PERANTE
FUNAI/IBAMA: INFRINGÊNCIA À PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 60,  DE 24
DE MARÇO DE 2015.

Excelência, trazemos agora mais um motivo para que seja reformada a decisão
que  concedera  liminar  de  reintegração  de  posse  a  favor  do  autor:  o  empreendimento
aeronáutico deste não está devidamente licenciado pelo IBAMA e pela FUNAI, conforme
exige a Portaria Interministerial nº 60 de 24 de março de 2015.

O DOC de ID 305387001 - Pág. 1 dos autos comprova que a Escola de Aviação
está a apenas 1,5 Km da Terra Indígena completamente demarcada e regularizada Coroa
Vermelha,  de  sorte  que  o  empreendimento  encontra-se  inserido  na  Zona  de
Amortecimento do referido território, afetando-lhe socioambientalmente. Salientamos que,
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para além de mera escola, o empreendimento aeronáutico do autor funciona também com
voos comerciais, de acordo com o quanto afirmado na própria petição exordial.

A  Portaria  Interministerial  nº  60  de  24  de  março  de  2015  estabelece  que
empreendimentos com distância inferior a 5 Quilômetros de uma Terra Indígena precisam
ser  licenciados  perante  o  IBAMA  e  a  FUNAI  –  o  que  não  ocorreu  com  a  Escola  de
Aviação /Aeroclube embora esteja a somente 1,5 km da Terra Indígena Regularizada Coroa
Vermelha. 

Vejamos trechos da Portaria, iniciando pelo parágrafo primeiro, responsável em
indicar que o ato normativo disciplina a atuação da FUNAI e de outas autarquias em
licenciamentos ambientais de competência do IBAMA.

“CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.  1º  -  Esta  Portaria  estabelece  procedimentos  administrativos  que
disciplinam  a  atuação  da  Fundação  Nacional  do  Índio -  Funai,  da
Fundação Cultural Palmares - FCP, do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico  Nacional  -  Iphan e  do  Ministério  da  Saúde nos  processos  de
licenciamento ambiental de competência do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama.

Depois, no artigo segundo, define-se o conceito de terra indígena como sendo
aquela ocupada por povos indígenas e com relatório circunstanciado de identificação e
delimitação publicado pela FUNAI. Para fins de licenciamento ambiental, portanto, basta
que a terra esteja delimitada, sendo prescindível sua efetiva demarcação com todas as etapas
meramente  declaratórias subsequentes  à  publicação  do  relatório/laudo  antropológico.
Vejamos o artigo 2º da Portaria:

Art. 2º - Para os fins desta Portaria entende-se por:
(…)

XII - terra indígena:

a) áreas ocupadas por povos indígenas, cujo relatório circunstanciado de
identificação  e  delimitação  tenha  sido  aprovado  por  ato  da  Funai,
publicado no Diário Oficial da União;

O artigo  3º  da  Portaria  determina  que,  quando  o  empreendimento estiver
localizado em terra indígena  ou, embora fora, esteja perto o suficiente para  ocasionar
impacto  socioambiental  direto  na  terra  indígena,  o  seu  licenciamento  ambiental
obrigatoriamente será perante o IBAMA e a FUNAI conjuntamente.
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Art. 3º - No início do procedimento de licenciamento ambiental, o Ibama
deverá, na FCA, solicitar informações do empreendedor sobre possíveis
intervenções em terra indígena, em terra quilombola, em bens culturais
acautelados e em áreas ou regiões de risco ou endêmicas para malária.

(...)

§ 2º - Para fins do disposto no caput, presume-se a intervenção:

I - em terra indígena, quando a atividade ou o empreendimento submetido
ao licenciamento  ambiental  localizar-se em terra indígena  ou apresentar
elementos que possam ocasionar impacto socioambiental direto na terra
indígena, respeitados os limites do Anexo I;

O  Anexo  I  da  Portaria  finca  parâmetros  objetivos  definindo  que  causam
impacto socioambiental direto em terra indígena empreendimentos de transporte como
rodovias, portos e pistas de pouso de aeronaves (por analogia) que não guardem uma
distância mínima de 3 a 10 Quilômetros dos territórios. Vejamos o Anexo I:

ANEXO I

Tipologia 

Distância (KM) 

Amazônia 
Legal 

Demais 
Regiões 

Empreendimentos 
lineares(exceto rodovias): 

  

Ferrovias 10 km 5 km 

Dutos 5 km 3 km 

Linhas de transmissão 8 km 5 km 

Rodovias 40 km 10 km 

Empreendimentos 
pontuais(portos, mineração e 
ter-moelétricas): 

10 km 8 km 
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Aproveitamentos hidrelétri-cos 
(UHEs e PCHs): 

40 km* ou 
reservatóri
o acrescido
de 20 km à 
jusante 

15 km* ou 
reservatóri
o acrescido 
de 20 km à 
jusante 

*medidos a partir do eixo(s) do(s) barramento(s) e respectivo corpo central do(s) reservatório(s)

O que se constata é que a Portaria confere uma Zona de Amortecimento às
Terras  Indígenas  que  alcançaram  em  seu  processo  demarcatório  a  publicação  do
relatório  circunstanciado, delimitando-a:  o  que  já  aconteceu  com  a  Terra  Coroa
Vermelha, a qual completou todo seu processo demarcatório, tendo avançado, portanto,
para muito além da publicação do relatório circunstanciado em Diário Oficial. Contudo,
embora  distante  apenas  1,5Km  desta  Terra  regularizada,  o  autor  exerce  atividade
empresarial  que  denota  risco  coletivo  sem  ter  obtido  o  licenciamento  exigido  pela
Portaria perante o IBAMA e a FUNAI. São aeronaves decolando e aterrizando, poluição
sonora,  exibição  de  acrobacias  no  ar  (aeroclube,  conforme  comprova  Doc  anexo
“acrobacias”), sem qualquer licenciamento ambiental realizado no IBAMA e na FUNAI.
Tudo  isto  a  apenas  1,5Km  Quilômetro  da  Terra  Regularizada  Coroa  Vermelha,
causando-lhe  dando  socioambiental  direto  e  infringindo  os  parâmetros  objetivos
estabelecidos  pela  Portaria  Interministerial. Ilicitude  que  contamina  sobremaneira  a
posse alegada pelo autor, tornando-a ainda mais frágil e submissa à preponderância do
direito originário indígena assegurado pela Constituição de 1988. Segue mapa constante
no DOC ID 305387001 - Pág. 1, comprovando que o empreendimento aeronáutico está na
Zona de Amortecimento da Terra Regularizada Coroa Vermelha:
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Além disso, por expressa disposição legal, o entorno de terras indígenas é área
de  preservação  permanente,  recebendo  também  essa  proteção  especial  de  nosso
ordenamento  jurídico.  Trazemos,  neste  exato  sentido  de  que  os  entornos  das  terras
indígenas possuem especial proteção do ordenamento jurídico, decisões lapidares do TRF-
1ª  da Região.

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  MINERAÇÃO  EM  TERRA
INDÍGENA. REQUERIMENTO DE PESQUISA E LAVRA NA ÁREA DA TRIBO
CINTA LARGA E SEU ENTORNO. INGRESSO NA LIDE DE COOPERATIVA DE
POVOS INDÍGENAS COMO TERCEIRA INTERESSADA INDEFERIDO. AGRAVO
RETIDO  COM  MESMO  OBJETO  DO  RECURSO  DE  APELAÇÃO  NÃO
CONHECIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS DEMONSTRANDO
QUE AS PESQUISAS E LAVRAS NO ENTORNO     DA TI CINTA LARGA   TEM
SERVIDO PARA INCREMENTO DA CRIMINALIDADE NA ÁREA. (...) 
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3. As terras indígenas constituem área de proteção ambiental e tem como
finalidade  proteger  a  diversidade  biológica,  disciplinar  o  processo  de
ocupação e assegurar o uso de recursos naturais (art. 15 da lei 9.985/2000).
(…)  5.  Examinando  o  conjunto  probatório  dos  autos  a  r.  sentença
reconheceu  que  ‘as  supostas  pesquisas  e  lavras  incidentes  nas  áreas
próximas  das  terras  indígenas  extraídos  da  reserva,  incrementando  a
criminalidade na região’. 6. A solução de apenas determinar a intervenção
da FUNAI nos requerimentos de lavra e pesquisa mineral sobre o entorno
de terras indígenas não garante à comunidade Cinta Larga a proteção para
afastar  a  criminalidade  que  a  cerca.  (…)  8.  A  r.  sentença  recorrida  na
apuração de acervo probatório reportou-se ao relatório da Polícia Federal
na chamada Operação Roosevelt, em 21.05.2005, que assinala os conflitos
gerados  no entorno da TI Cinta Larga entre  garimpeiros,  minerados e
indígenas:  (…).  Assim,  uma  maior  proteção  do  entorno  das  terras
indígenas, com imposição de firmes restrições e fiscalizações, tendem a
minimizar  os  focos  de  tensão  na  região  do  Povo  Cinta  Larga,(…)  9.
Inexistem  direitos  absolutos  no  ordenamento  jurídico  brasileiro.
Constatada a incompatibilidade da atividade mineraria e a ordem pública
no  entorno  da  TI  Cinta  Larga,  resta  superada  a  utilidade  do
aproveitamento mineral na área sub judice. 10. O interesse na proteção do
meio ambiente, as  condições de vida da população indígena local e  a
neutralização da criminalidade faz emergir os motivos para a revogação
da lavra. 11. Apelação do Ministério Público Federal provida. 12. Recurso
de apelação do DNPM prejudicado.
(TRF-1,  AC  0003392-26.2005.4.01.4100,  DESEMBARGADORA  FEDERAL
SELENE  MARIA  DE  ALMEIDA,  TRF1  -  QUINTA  TURMA,  e-DJF1
30/04/2013 PAG 341.)

PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.
DECLARAÇÃO  DE  INCOMPETÊNCIA  SUPERVENIENTE.  CRIME
AMBIENTAL. TERRA INDÍGENA. ÁREA LIMÍTROFE. INTERESSE DA
UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. O Laudo Técnico
nº  014/2014  demonstra  que  a  Fazenda  São  Paulo  está  integralmente
inserida no entorno de 10 Km (dez quilômetros) da Terra Indígena Paresí.
2. O art. 231 da Constituição da República atribui à União "proteger e fazer
respeitar todos os seus bens", de maneira que, em princípio, a exploração e
os  manejos  florestais  fraudulentos  com  possíveis  impactos  em  terras
indígenas que circundam o local  dos crimes,  envolve interesse direto da
União,  nos  termos  do  art.  109,  XI  da  Carta  Magna.  3.  Competência  da
Justiça Federal. 4. Recurso em sentido estrito provido.
(TRF-1,  RSE  0003939-90.2018.4.01.0000,  DESEMBARGADOR  FEDERAL
NEY BELLO, TRF1 - TERCEIRA TURMA, e-DJF1 07/12/2018 PAG.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 39 DA LEI
9.605/1998.  DESMATAR  NO  ENTORNO  DA  RESERVA  INDÍGENA
KARIPUNAS. ART.  3º,  §  2º,  DA  LEI  4.771/1965.  ÁREA  DE
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PRESERVAÇAO  PERMANENTE.  ART.  2º,  XVIII,  DA  LEI  9.995/2000.
ZONA  DE  AMORTECIMENTO. ART.50-A,  §  1º,  DA  LEI  9.605/1998.
INAPLICABILIDADE.  MATERIALIDADE.  AUTORIA.  DOLO.
COMPROVADOS.  DOSIMETRIA  DA  PENA.  SUBSTITUIÇÃO. 1.  Nos
termos do art. 3º, § 2º, da Lei 4.771/1965, as reservas indígenas também são
consideradas  áreas  de  preservação  permanente.  Em  razão  disso,
enquadram-se nas disposições contidas na Lei 9.995/2000, que instituiu o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. 2. De acordo
com  o  art.  2º,  XVIII,  da  Lei  9.995/2000,  as  zonas  de  amortecimento
consistem  no  entorno  de  áreas  de  preservação  permanente,  e  sofrem
limitações  legais  com o  objetivo  de  proteger  as  referidas  regiões,  nas
quais  se  incluem  as  reservas  indígenas.  Precedente  da  Turma. 3.  A
excludente de ilicitude prevista pelo § 1º  do art.  50-A da Lei 9.605/1998
aplica-se aos casos em que o dano é praticado em terras de domínio público
ou devolutas e não às situações em que o desmatamento ocorreu em área
de  entorno  de  reserva  indígena,  considerada  região  de  preservação
permanente. 4. Materialidade, autoria e dolo comprovados. 5. Dosimetria
da pena em conformidade com os arts. 59 e 68 do CP. 6. Pena privativa de
liberdade substituída por restritiva de direitos, na forma do art. 7º da Lei
9.605/1998 c/c o art. 44, § 2º, do CP. 7. Apelação desprovida. 
(TRF-1,  ACR 0001406-66.2007.4.01.4100,  DESEMBARGADORA FEDERAL
MONICA SIFUENTES, TRF1 - TERCEIRA TURMA, e-DJF1 20/09/2013 PAG
310.)

CONSTITUCIONAL  E  AMBIENTAL.  LICENCIAMENTO  DE
EXPLORAÇÃO DE ÁREA DE ENTORNO DE TERRAS INDÍGENAS E
COM  IMPACTO  AMBIENTAL  EM  MAIS  DE  UM  ESTADO.  PODER
GERAL DE CAUTELA.  PRINCÍPIO  DA PRECAUÇÃO.  APREENSÕES
SUCESSIVAS DE MADEIRA EXTRAÍDA DE ÁREA INDÍGENA. AGRAVO
IMPROVIDO. 1 . O quantitativo apreendido excede em muito à capacidade
autorizada e licenciada para as áreas que o Estado de Rondônia autorizou
para  exploração  comercial  da  agravante,  o  que  evidencia,  segundo
investigações  do  Poder  Público  Federal,  a  origem  ilícita  pela  extração
naquelas áreas indígenas. 2. (...) 3.  "Os registros apontam para a atuação
irregular  das  empresas  ali  estabelecidas,  no  que  diz  com  a  origem  das
madeiras, ainda que parte dela possa se justificar por eventuais planos de
manejos que as abasteçam, mas,  com já se anotou, incompatíveis com o
volume ali  existente.  (...)  A situação que se trouxe à apreciação é grave,
porquanto as atividades madeireiras desenvolvidas no distrito de Boa Vista
do  Pacarana  têm  repercussão  lesiva  direta  sobre  três  terras  indígenas,
situadas nos estados de Rondônia e Mato Grosso. É dever da FUNAI o
resguardo  das  terras  indígenas  de  seu  entorno  como  se  colhe  da
legislação pertinente, em especial da Resolução Conama n. 13/90, art. 2º.,
parágrafo único, e do Decreto n. 1.141/94, art. 9º, inciso III." (excertos da
decisão  agravada).  Impacto  direto  sobre  as  terras  indígenas Sete  de
Setembro, Zoró e Roosevelt, de propriedade da União (art. 20, inciso XI, da



REDE DE DEFESA – BAHIA
TERRA INDÍGENA PATAXÓ PONTA GRANDE

CF/88), como sua abrangência, porquanto situam-se as áreas em territórios
de dois Estados. 4. Em matéria ambiental o ônus probatório quanto ao fato
modificativo é, no caso, do explorador da atividade potencialmente lesiva
ao meio ambiente,  segundo já  decidiu esta Corte no julgamento da AC-
1998.37.00.002890-7/MA (5ª T., Selene Almeida), em caso de exploração de
madeira em área indígena na Amazônia Legal, 5. Prevalência do princípio
da precaução. Inexistência de direito adquirido ou ato jurídico derivado de
uma licença ambiental cuja origem de competência é duvidosa e destinada
à  exploração  irregular  de  madeira  suficientemente  documentada  em
operações de agentes ambientais e policiais, cuja presunção de legitimidade
também aponta para o acerto da medida agravada. 5. Agravo improvido
(TRF-1,  AG  0073503-06.2011.4.01.0000,  JUIZ  FEDERAL  MARCELO
DOLZANY  DA  COSTA  (CONV.),  TRF1  -  SEXTA  TURMA,  e-DJF1
11/03/2013 PAG 341.)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINERAÇÃO.
PROJETO  VOLTA  GRANDE  DO XINGU  DE MINERAÇÃO.  IMPACTO  EM  TERRA
INDÍGENA.  EXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO  PELO  ÓRGÃO  LICENCIADOR
ESTADUAL.  ESTUDO  DO  COMPONENTE  INDÍGENA  -  ECI.  NECESSIDADE  DE
REALIZAÇÃO. DISCUSSÃO QUANTO AO MOMENTO: ANTES DA LICENÇA PRÉVIA
OU  NO  DECORRER  DA  MESMA.  PRELIMINARES  DE  (...)  AFASTADAS.  MÉRITO.
LICENCIAMENTO  AMBIENTAL.  EMISSÃO  DE  LICENÇA  PRÉVIA  SEM  O  ECI.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPACTO. EMISSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO
SEM  O  ECI.  IMPOSSIBILIDADE.  ESTUDO  DE  COMPONENTE  INDÍGENA
REALIZADO  A  PARTIR  DE  DADOS  SECUNDÁRIOS.  IMPOSSIBILIDADE.
CONSULTA  LIVRE  E  MOTIVADA  DOS  INDÍGENAS  AFETADOS.  NECESSIDADE.
VIOLAÇÃO  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  E  DA  CONVENÇÃO  Nº  169  DA  OIT.
ALEGADA  OMISSÃO  DA  FUNAI  A  IMPOSSIBILITAR  A  ELABORAÇÃO  DO  ECI.
NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM AUTOS DISTINTOS. SENTENÇA REFORMADA EM
PARTE.
 I  -  NOS  TERMOS  DO  INCISO  V  DO  ART.  129  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL,  É
FUNÇÃO  INSTITUCIONAL  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  (...)  JUSTIFICADA  A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA A DEMANDA. 
III  -  PUGNANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, QUANDO DA PROPOSITURA
DA AÇÃO, PELA  SUSPENSÃO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
OU, CASO JÁ INICIADO, COM A EMISSÃO DA LICENÇA PRÉVIA, A DECLARAÇÃO
DE  SUA  NULIDADE,  PARALISANDO-SE  O  PROCEDIMENTO  ATÉ  QUE  SEJAM
COMPLEMENTADOS OS ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL E AVALIADOS PELA
FUNAI OS ESTUDOS DE COMPONENTE INDÍGENA, RESSALVADA A GARANTIA DE
PARTICIPAÇÃO DOS INDÍGENAS, E CONSIDERANDO QUE A PRÓPRIA RÉ (…)
IV  -  TANTO  A  FUNAI  QUANTO  O  MUNICÍPIO  DE  SENADOR  JOSÉ  PORFÍRIO,
IMPACTADO PELO PROJETO VOLTA GRANDE DE MINERAÇÃO, PODEM FIGURAR
NO FEITO NA QUALIDADE DE ASSISTENTES LITISCONSORCIAIS DO MPF. ISSO
PORQUE  AMBOS  POSSUEM  INTERESSE  JURÍDICO  NO  RESULTADO  FINAL  DO
PROCESSO: A FUNAI, POR POSSUIR COMO FUNÇÃO INSTITUCIONAL A PROTEÇÃO
(…) . 
V  -  NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DA SENTENÇA PELO FATO DE TER
HAVIDO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. A UMA,  PORQUE A QUESTÃO
RELATIVA À DISTÂNCIA ENTRE O EMPREENDIMENTO E AS TERRAS INDÍGENAS
CITADAS  NOS  AUTOS  É  INCONTROVERSA,  SENDO  CERTO  QUE  AS  PARTES
LITIGANTES  RECONHECEM  QUE  ESTAS  DISTAM  MAIS  DE  10  KM  DAQUELE,
HAVENDO CONTROVÉRSIA APENAS QUANTO À (IM)PRESCINDIBILIDADE DO ECI E
O MOMENTO  EM QUE DEVE SER  APRESENTADO.  A DUAS,  PORQUE  O PRÓPRIO
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ESTADO  DO  PARÁ,  POR  MEIO  DE  SEU  ÓRGÃO  LICENCIADOR  (SEMA/PA),
ACATANDO  RECOMENDAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  CONCLUIU
PELA  NECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DO  ECI,  DIVERGINDO  TÃO  SOMENTE
QUANTO  AO  MOMENTO  EM  QUE  PODE  SER  REALIZADO.  PORTANTO,  SE  O
PRÓPRIO ESTADO DO PARÁ RECONHECE  A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO
ECI,  DESNECESSÁRIA  A  PRODUÇÃO  DE  PROVAS  ACERCA  DA  ALEGAÇÃO  DE
AUSÊNCIA DE IMPACTO SINÉRGICO COM A UHE BELO MONTE E DE IMPACTO ÀS
TERRAS INDÍGENAS QUE NÃO TENHAM SIDO OBJETO DE ESTUDO PRÉVIO.  E  A
TRÊS,  PORQUE  NÃO  DEMONSTRADO,  PELA  PRIMEIRA  APELANTE,  EM  QUE
MEDIDA (…)
VII - A DISCUSSÃO ACERCA DA DISTÂNCIA ENTRE O EMPREENDIMENTO E AS
TERRAS INDÍGENAS MAIS PRÓXIMAS É DESNECESSÁRIA NO CASO CONCRETO,
VEZ  QUE  O  PRÓPRIO  ESTADO  DO  PARÁ,  POR  MEIO  DE  SEU  ÓRGÃO
LICENCIADOR (SEMA), CONCLUIU, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, ACERCA DA
NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DO ECI EXIGIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL. CONTROVÉRSIA RESTRITA ACERCA DO MOMENTO EM QUE O ECI DEVE
SER  APRESENTADO,  RESSALVADA  A  GARANTIA  DE  PARTICIPAÇÃO  DOS
INDÍGENAS  -  SE  NA  FASE  ANTERIOR  À  CONCESSÃO  DA  VIABILIDADE  DO
EMPREENDIMENTO  OU  SE  DURANTE  O  PROCEDIMENTO  DE  LICENCIAMENTO
AMBIENTAL, MAIS PRECISAMENTE NA FASE DE LICENÇA PRÉVIA,  PODENDO-SE
EVENTUALMENTE AVANÇAR PARA A FASE DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO. 
VIII  -  (…)  É  CONTRARIAR  O  DISPOSTO  NA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  E  NA
CONVENÇÃO  Nº  169  DA  OIT,  QUE  ESTABELECEM  EXPRESSAMENTE  A
NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA COMUNIDADE INDÍGENA ATINGIDA. 
X - NÃO MODIFICA O ENTENDIMENTO ACERCA DA IMPRESTABILIDADE DO ECI
APRESENTADO COM BASE EM DADOS SECUNDÁRIOS A ALEGAÇÃO DE QUE (...) . É
QUE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
DIZ  RESPEITO  TÃO  SOMENTE  À  VALIDADE  DO  PROCEDIMENTO  DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL SEM A PRÉVIA ELABORAÇÃO DO ECI APROVADO
PELA  FUNAI, SENDO  QUE  QUALQUER  QUESTÃO  RELACIONADA  AO  PRÓPRIO
ESTUDO NÃO PODE SER OBJETO DO PRESENTE FEITO,  SOB PENA DE INDEVIDO
ALARGAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. 
XI  -  A  ELABORAÇÃO  DO  ECI  NÃO  AFASTA  A  NECESSIDADE  DE  CONSULTA
PRÉVIA,  LIVRE  E  INFORMADA  DOS  POVOS  INDÍGENAS,  NA  FORMA  DA
CONVENÇÃO  Nº  169  DA  OIT,  JÁ  QUE  SÃO  INSTITUTOS  QUE  NÃO  SE
CONFUNDEM  ENTRE  SI,  CONFORME  PRECEDENTE  DE  RELATORIA  DO
EMINENTE DESEMBARGADOR SOUZA PRUDENTE,(...) 
XII - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, APENAS PARA AFASTAR A ANULAÇÃO DA
LICENÇA  PRÉVIA  DO  EMPREENDIMENTO  PROJETO  VOLTA  GRANDE  DE
MINERAÇÃO,  RESTANDO  A  EMISSÃO  DA  LICENÇA  DE  INSTALAÇÃO
CONDICIONADA À ELABORAÇÃO DO ECI A PARTIR DE DADOS PRIMÁRIOS, NA
FORMA EXIGIDA PELA FUNAI, BEM COMO À CONSULTA LIVRE E INFORMADA
DOS  INDÍGENAS  AFETADOS,  EM  CONFORMIDADE  COM  O  PROTOCOLO  DE
CONSULTA  RESPECTIVO,  SE  HOUVER,  EM  ATENÇÃO  AO  QUE  DISPÕE  A
CONVENÇÃO Nº 169 DA OIT. RESSALTE-SE QUE A MANUTENÇÃO DA VALIDADE
DA LICENÇA PRÉVIA JÁ EMITIDA NÃO IMPEDE SUA POSTERIOR ALTERAÇÃO, A
DEPENDER DAS CONCLUSÕES DO ECI E DA CONSULTA PRÉVIA ORA EXIGIDOS. 
XIII - NÃO HÁ FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ (...) -
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELOS RÉUS AOS QUAIS SE DÁ PARCIAL
PROVIMENTO (ITEM XII).
(TRF-1,  00025057020134013903,  Classe  APELAÇÃO  CIVEL  (AC),  Relator(a),
DESEMBARGADOR  FEDERAL  JIRAIR  ARAM  MEGUERIAN,  Órgão  julgador  SEXTA
TURMA, Data 06/12/2017)

Excelência,  o  que  se  constata  com  a  jurisprudência  acima  trazida  é  que  o
argumento aventado pelo autor, no sentido de que sua pista de pouso de aeronaves de
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shows de acrobacias aéreas afeta diretamente e de forma socioambiental indígenas que
morma perto volta-se contra ele mesmo, já que há Terra Indígena regularizada a apenas
1,5km do  seu  empreendimento  aeronáutico,  e  ele  não  obteve  licenciamento  ambiental
perante o IBAMA e a FUNAI. Sendo assim, dada a irregularidade do empreendimento do
autor, inserido no entorno da Terra Indígena Coroa Vermelha, requeremos seja reformada
a decisão que determinou reintegração de posse contra a comunidade Pataxó de Ponta
Grande e a favor da Escola de Aviação e Aeroclube.

4.2. O RELATÓRIO DE CAMPO DA FUNAI INDICA QUE OS PATAXÓ NÃO ESTÃO
MAIS NA CONSTRUÇÃO QUE FIZERAM NA BEIRA DA PISTA DE POUSO E QUE
FORA  ABERTA  RODADA  DE  NEGOCIAÇÃO  COM  OS  AUTORES  DA  AÇÃO
POSSESSÓRIA – DESNECESSIDADE DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO

Excelência,  a  Nota  Técnica  da  Funai  –  completamente  desconsiderada  pela
decisão que urge ser reformada – informa que os índios não estão mais na construção que
fizeram na beira da pista de pouso, e que foi iniciado diálogo para se chegar a um acordo.
Vejamos:
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Tudo nestes autos, Excelência, indica que a medida mais justa é a suspensão e
reforma dessa  liminar.  Com a  suspensão  é  possível  até  mesmo um acordo.  É  preciso
suspender  a  liminar  e  retomar  as  tratativas  consensuais.  Os  índios  estão  abertos  ao
diálogo, mas, com o advento da liminar, os autores interromperam as negociações que já
estavam avançadas.

5.  DA  EXTREMA  URGÊNCIA  NA  CONCESSÃO  DE  EFEITO  SUSPENSIVO  AO
PRESENTE AGRAVO.

Douto Relator,  elencamos e explanamos a seguir mais motivos para concessão da
tutela de urgência ora requerida e consistente no recebimento do presente recurso com
efeito suspensivo. 

5.1  POLÍCIA FEDERAL JÁ FOI À TERRA INDÍGENA PONTA GRANDE TENTAR
CUMPRIR A DECISÃO NA DATA DE 27/08/2020 COM “PRINCÍPIO DE TUMULTO”,
CONFORME CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE ACOMPANHAVA A PF

No dia 28/08/2020 a Polícia Federal foi ao Território Ponta Grande para cumprir a
reintegração que se busca suspender.  Ao chegar lá,  se deparou com vários Pataxós de
várias Aldeias do Território, bem como com uma decisão que deixou em aberto onde estão
os 401m² de uma matrícula de mais de 5 milhões de metros quadrados - e, por isto,  a
decisão  gera  tensão  e  animosidade  em  diversas  aldeias  ameaçadas  pela  extensão
gigantesca da matrícula 1.914.

A certidão colacionada  aos  autos  pelo  Oficial  de  Justiça,  que acompanhava  os
prepostos  da  Polícia  Federal,  afirma  que  houve  princípio  de  tumulto,  com  mais  de
sessenta Pataxós, e impossibilidade de averiguar onde exatamente deveria ser cumprida
a decisão. Observe, Excelência, que a necessidade de suspender essa liminar e evitar um
conflito violento é algo que se extrai da certidão do próprio oficial de justiça que tentou
cumpri-la com a força da Polícia Federal:

“Certifico que há uma discordância entre proprietária e posseiros acerca da
área reclamada em juízo (401,09 m²). Segundo a proprietária, a área seria
exatamente aquela onde os índios estão hoje instalados. Para os indígenas a
área que está ocupada é diversa e menor do que aquela em litígio.

 Certifico  que  nas  circunstâncias  (princípio  de  tumulto),  sem
conhecimento  técnico  e  desprovido  dos  equipamentos  de  medição
necessários,  não  pude  averiguar  o  efetivo  tamanho da  área  ocupada.”
(Certidão do Oficial de Justiça datada de 28/08/2020– DOC ID 311175351).
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Excelência, a cada dia que passa a situação fica mais tensa na região. Agora, há o
temor de que a Polícia Federal volte com bastante reforço, talvez com a força bruta da
“mão forte” e pesadíssima da Polícia Militar. Valendo frisar que nenhuma das duas tem
treinamento  para  atuar  com  comunidades  indígenas  em  situação  de  vulnerabilidade,
ainda mais em situação de pandemia do COVID-19. Isso para cumprir uma área que o
próprio oficial de justiça disse não ter condições.  Não se sabe o que vai ocorrer, o mais
prudente é suspender a liminar concedida pelo Juízo de Piso de Eunápolis, antes que
seu  cumprimento  resulte  em  violência,  com  índios  e  policiais  em  situação  de
vulnerabilidade. 
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5.2 DECISÃO QUE URGE SER SUSPENSA NÃO IDENTIFICA EXATAMENTE ONDE
ESTÃO OS 401m²  DENTRO DA LATIFUNDIÁRIA E CONTROVERSA MATRÍCULA
1914 – RISCO DE ACIRRAMENTO DO CONFLITO AGRÁRIO CONTRA OS PATAXÓ
DURANTE SEU CUMPRIMENTO.

Excelência, a decisão determina a reintegração de posse em uma área de 401m2 da
matrícula 1.914,  sem mapeamento,  sem apontar exatamente onde na enorme matrícula
1.914,  de mais de 5 milhões de metros quadrados, deve haver a reintegração, com uso de
força policial, dos 401m². Isto,  somado ao histórico de conflito dos Pataxós de diversas
aldeias com a latifundiária e controversa matrícula 1.914, já provocou o acirramento deste
conflito fundiário - que vinha, de certa forma, adormecido nos últimos dois anos.

Trazemos aqui trechos de decisões e manifestações em processos antigos, os quais
demonstram o histórico de conflito fundiário entre Pataxós das Terras Indígenas Coroa
Vermelha,  Jaqueira  e  Aroeira  com o  assistente  litisconsorcial  (natureza  de  parte)  Goes
Cohabita  em  torno  da  matrícula  1914,  de  mais  de  5  milhões  de  metros  quadrados,
denominada  também  de  Fazenda  Ponta  Grande.  Estes  conflitos,  que  estavam
adormecidos, estão sendo “acordados”, acaso não se suspenda a liminar ora combatida.
Segue trechos dos documentos:
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O próximo demonstra não só a conflitividade histórica em torno da matrícua 1914,
imóvel Fazenda Ponta Grande, como também o modus operandi de quem busca expropriar
os Pataxó de seu território: criminalizar os índios, taxá-los na Delegacia mais próxima de
“invasores violentos”. B.O. datado de 2003, mas parece com o juntado pelo autor nestes
autos, não? Só muda que a GOES COAHBITA nessa ação é assistente litisconsorcial, e não
autor.
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Além disto, voltando para o presente e para o risco deste conflito antigo que estava
adormecido ser “acordado” com o cumprimento da decisão guerreada, trazemos agora
matérias  jornalísticas  e  documentos  da  sociedade  civil  organizada.  São  várias  as
matérias jornalísticas e cartas de entes da sociedade civil organizada, durante a última
semana, dando conta que a decisão ora combatida criou um clima de temor na região, de
apreensão,  com Pataxós de diversas  Aldeias  do Território Ponta  Grande e de outros
Territórios próximos inquietos diante da notícia de que fora proferida reintegração de
posse  referente  à  matrícula  1.914.  Anexamos  ao  presente  Agravo  as  matérias
jornalísticas, bem como trazemos trechos delas nas próximas páginas. O fato de ter sido
proferida  decisão  de  reintegração  de  posse,  durante  a  pandemia,  em  desrespeito  à
decisão do STF, também provocou tensão em diversas comunidades indígenas da Bahia
que sofrem conflitos fundiários. O pensamento agora é: se o Juízo de Eunápolis não
respeitou a decisão do STF, a qualquer momento pode vir outra decisão de reintegração
contra comunidade indígena baiana durante a pandemia. O alvoroço, negativo, é geral
entre os índios, por causa da decisão. É preciso suspendê-la.

Há a matéria neste link: h ps://www.youtube.com/watch?v=0Hx3PBiFji8

Tem a nota dos professores da Universidade Estadual da Bahia:
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Tem matéria informando que a Polícia Federal voltaria hoje,  28/08/2020, para
cumprir a liminar:

Tem Carta assinada por dezenas de entidades da sociedade civil:

Há o baixo assinado no  awaaz com quase 8 mil assinaturas! Todos solicitando que
liminar de reintegração contra os Pataxó,  durante a pandemia,  com risco de conflito e
violência, seja suspensa o quanto antes.



REDE DE DEFESA – BAHIA
TERRA INDÍGENA PATAXÓ PONTA GRANDE

5.3  AUTOR  JUNTOU  PETIÇÃO  PEDINDO  PARA  AUMENTAR  A  ÁREA  A  SER
REINTEGRADA DE 401 m² PARA 134.000 m² ! MAIS TENSÃO E RISCO À ORDEM
SOCIAL NA REGIÃO DA CONFLITUOSA MATRÍCULA 1.914

Excelência, através da petição de DOC ID nº 311332900 tentam os autores aditar
a inicial, após o deferimento de liminar em audiência com a presença dos próprios autores.
Distorcem  a  natureza  de  seu  pedido  de  aditamento,  alegando  tratar-se  de  mero  erro
material – o que certamente não é o caso. Na petição inicial (DOC ID nº 289961374, pág.
05),  os autores alegaram possuir uma área de 1.082.306 m², desde 1994. Transcrevemos
aqui este trecho da inicial (grifos nosso):

“Os autores são legítimos proprietários da escola de pilotagem Sky
Dream, situado no Sitio Vôo Fly Club, Praia do Mutá, Porto Seguro
Bahia,  em   pleno   funcionamento  desde   o   ano   de   1994,  e
possuidores  de  área de 1.082.306 m²,  conforme  depreende-se de
autorização de funcionamento acompanhado de parecer técnico do
Ministério da Aeronáutica, datado de 15 de Dezembro do ano  citado
ano  de  1994, e documentação  da referida propriedade.”

Já  o  documento  que  instruiu  a  inicial  (DOC  ID  nº  289961383,  pág.  1)  para
subsidiar a afirmação acima foi juntado apenas parcialmente, uma vez que é a certidão de
inteiro teor da matrícula do imóvel de nº 1.914 sem as primeiras e últimas páginas. Na
única parte da certidão de inteiro teor juntada com a inicial, consegue-se ler que trata-se da
matrícula de nº 1.914 (DOC ID nº 289961383, pág. 1).
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Depois,  pede  habilitação  nos  autos  como  assistente  do  autor  a  empresa  de
especulação  imobiliária  GCACP  S/A  (antiga  GOES-COHABITA),  trazendo  mais
documentos e afirmações contraditórias, consistentes em um contrato de comodato (DOC
ID nº 308435867, pág. 2) que se refere à matrícula de nº 1.914 e a uma área de 134.000 m² (e
não mais de 1.082.306 m²), e data de 2003 (e não de 1994). Aumentando as contradições, no
mesmo ato, juntam também espelho da matrícula de número diverso, qual seja, 24.180 (e
não 1.914) e referente a outra área: 875.000 m² - DOC ID nº 308435866, pág. 2. 

Posteriormente,  em  audiência  com  a  presença  dos  autores  (DOC  ID  nº
308872848), restou consignado que estes pretendem a reintegração de área de 401,08 m²,
referente à matrícula de nº 1914. E a decisão proferida no bojo da audiência foi na medida
do quanto requerido pelo autor no ato: área de 401,9 m² referente à matrícula de nº 1914.

Trazemos aqui trechos da Ata da Audiência e da Decisão:

“Afirma que no dia 24/07/2020, um grupo de aproximadamente trinta
pessoas,  liderado  por  JOSÉ  ROBERTO  DE  JESUS,  invadiu  área
correspondente a escola de aviação ESCOLA DE PILOTAGEM SKY
DREAM, 401, 09 M2 metros quadrados do imóvel de matrícula 1914,
com o objetivo de dividi-la em lotes e se apossar da mesma.

(…)

Ante  o  exposto,  defiro  a  liminar  pleiteada,  para  que  seja  o   Sr.
EDSON  SAMPAIO  DA  SILVA  E  MARIA  DEUSA  DE ALMEIDA,
reintegrada  na  posse  das  áreas  discriminadas  na  ESCOLA  DE
PILOTAGEM  SKY  DREAM,  com  área  de  401,  09  M2  metros
quadrados do imóvel de matrícula
1914, constante da inicial.”

Como  se  pode  ver,  tudo  é  contraditório  nas  afirmações  e  documentos  dos
autores  e  de  seu  assistente  quanto  à  área  que  dizem  possuir  e  pretendem  ser
“reintegrados”, sendo este mais um motivo não só para negar o pedido contido na petição
de DOC ID nº 311332900, como também para reformar a decisão que concedeu a liminar
de reintegração de posse. 

Com a confusão  feita  pelo  autor  e  seu assistente  -  o  qual  tem outras  ações
possessórias pretéritas em trâmite contra a Terra Ponta Grande e sobre a mesma extensa
matrícula  de  nº  1.914  -,  o  cumprimento  desta  liminar  concedida  na  audiência  de
justificação é um perigo, pois coloca em risco famílias de Pataxós que moram próximo ao
local, como os núcleos familiares da Aldeia da Reserva da Jaqueira e de Coroa Vermelha –
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territórios já completamente regularizados, mas sempre alvo de cobiça da empresa GOES-
COHABITA, conforme bem demonstra a ação de nº 0002966-22.2006.4.01.3310. Esta ação
está pendente de perícia justamente pela confusão que a GOES-COHABITA faz em relação
à matrícula de nº 1.914, inserida na TI Ponta Grande. O melhor a se fazer, por cautela,
neste momento, diante das próprias afirmações contraditórias do autor e de seu assistente,
é suspender a liminar outrora dada. Trazemos aqui trecho de página dos autos da ação de
nº 0002966-22.2006.4.01.3310, para demonstrar que ela também versa sobre a matrícula de
nº 1.914, de sorte que a decisão que ora se requer  suspensão está revigorando este conflito
social com histórico violento – que vinha adormecido nos últimos dois anos. Vejamos essa
antiga decisão sobre a matrícula 1.914.

(…)

Diante  do  exposto,  aclarado está  que os  fatos  trazidos neste tópico robustecem a
necessidade de se revogar a liminar outrora concedida em favor dos autores, por cautela,
pelo risco de que seu cumprimento traga danos não só aos Pataxó da Terra Ponta Grande
em processo de demarcação, como também de territórios regularizados, como a Reserva
da  Jaqueira  e  Coroa  Vermelha,  os  quais,  conforme demonstrado,  já  viveram  diversos
pedido  de  reintegração  de  posse  por  parte  da  especuladora  e  construtora  imobiliária
GOES COHABITA – sempre com base numa suposta propriedade de imóvel de matrícula
1.914.
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Excelência,  a  jurisprudência  é  firme  no  sentido  de  que,  em  conflitos  fundiários,
quando a decisão judicial liminar tem o condão de causar convulsão social e acirrar os
ânimos, com possibilidade de confronto e violência, o caminho mais prudente a se tomar é
a suspensão da liminar pelo Tribunal. Vejamos:

Agravo regimental na suspensão de liminar. Ação possessória. Decisão
que determinou a  retirada dos  indígenas da área em litígio.  Incerteza
quanto  ao  domínio  das  terras.  Risco  de  lesão  à  ordem  e  à  segurança
públicas.  Agravo  regimental  não  provido.  1.  O  prosseguimento  do
processo de retirada dos indígenas, de maneira forçada, antes do trânsito
em julgado da decisão cujos efeitos foram sustados e, ainda,  sem que
haja certeza quanto ao domínio legítimo de tais terras apenas agravaria
situação que já se encontra tensa, podendo provocar efeitos irreparáveis.
2.  Por  se tratar  de área  já reconhecida como região de instabilidade e
marcada por conflitos entre índios e não índios, o cumprimento de tal
medida  configuraria  risco  latente  de  lesão  à  ordem  e  à  segurança
públicas. 3. Agravo regimental não provido.
(STF, SL 833 AgR,  Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI (Presidente), Julgamento: 21/02/2020, Publicação: 17/03/2020)

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO
DAS TERRAS POR INDÍGENAS. PROCESSO DE DEMARCAÇÃO DA
PENDENTE.  INDÍCIOS  DA  TRADICIONALIDADE  DAS  TERRAS
INDÍGENAS.  MANUTENÇÃO  DOS  INDÍGENAS  NA  POSSE  DA
ÁREA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - (...)
II - O agravante detém a posse da área denominada Fazenda Roça Grande –
Área Remanescente “B”, contendo 171,3627 hectares, objeto da matrícula nº
20.717,  do  1º  Serviço  Registral  de  Imóveis  de  Jardim-MS,  em razão  de
contrato de promessa de compra e venda firmado em 04/05/2018. Sustenta
que, em 20/09/2018, foi esbulhado em razão da invasão dos indígenas, que
transpuseram a cerca de aramado existente na divisa do imóvel com o
corredor da BR 060.
III  -  A  demarcação  de  terras  indígenas  decorre  do  reconhecimento
constitucional do direito originário dos índios à posse permanente e ao
usufruto  exclusivo  sobre  as  terras  tradicionalmente  ocupadas,  cuja
propriedade é da União (art. 20, XI, da Constituição da República).
IV - O instituto do indigenato encontra previsão constitucional, no artigo
231, § 2º, segundo o qual "as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das
riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes", bem como na Lei nº
6001/73  (Estatuto  do  Índio),  que  estabelece,  em  seu  artigo  25,  que  o
reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse permanente
das terras por eles habitadas independerá de sua demarcação. Deste modo,
resta  evidente que não é o processo demarcatório que cria uma posse
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imemorial, um habitat indígena, mas somente delimita a área indígena
de ocupação tradicional.
V - A própria Constituição Federal em seu artigo 20, inciso XI prevê que as
terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas pertencem à União, bem
como o tratamento especial conferido pelo legislador constituinte às essas
terras  -  inclusive  com  a  previsão  de  sua  inalienabilidade  e
indisponibilidade -, demonstram que o instituto do interdito possessório
não  deve  ser  utilizado  em  sua  pureza  conceitual  como  concebido  no
Direito Civil.
VI - Há indícios da tradicionalidade das terras e a concessão da liminar
na  ação  possessória  reforçaria  a  tensão  no  local, de  modo  que  a
manutenção  dos  indígenas  na  Fazenda  Roça  Grande  é  a  solução  que
melhor atende o interesse social.
VII - Cumpre salientar a conclusão do laudo técnico (ID 13484737 - pag. 59 -
autos  de  origem  nº5001026-23.2018.403.6005)  que  assim  dispôs  sobre  o
terreno  em  disputa  no  presente  caso:  “Com  efeito,  durante  os  nossos
levantamentos, foi possível constatar a existência de laços de parentesco e
relações  de  alianças  de  indígenas  de  Laranjal  com  grupos  em  Kokue  i
(Ponta Porã),  Ñande Ru Marangatu (Antônio João),  Água Amarela (Bela
Vista),Pirakua (Bela Vista) e Cerro i (Guia Lopes da Laguna). Desta feita,
não restam dúvidas de que, estando Jardim sob a influência territorial do
Apa, na perspectiva histórica dos guarani, não só naquele município, mas
como em toda aquela região é marcada pela circulação guarani – o“oguatá”
anteriormente  descrito-,  por  mais  que  se  queira  invisibilizá-los.
Infelizmente, a FUNAI terminou promovendo o esquecimento dos índios
de Laranjal, relegando-os a um trabalho vindouro.”
VIII - Agravo desprovido. 
(TRF 3ª Região, 2ª Turma,  AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004727-
28.2019.4.03.0000,  Rel.  Desembargador  Federal  LUIZ  PAULO  COTRIM
GUIMARAES, julgado em 23/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR. SUSPENSÃO.
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  TERRA  INDÍGENA.  ESTUDOS  DE
IDENTIFICAÇÃO.  SEGURANÇA  PÚBLICA.  GRAVE  RISCO.
DESPROVIMENTO. 1. A determinação de reintegração de posse por meio
de liminar, ou seja, sem análise exauriente da lide, quando há notícia de
que a FUNAI aprovou as conclusões do grupo técnico, reconhecendo os
estudos  de  identificação  a  Terra  Indígena  Tupinambá  de  Olivença,  é
precipitada e imprudente.  2.  O cumprimento da decisão,  expulsando os
indígenas  de  área  que,  segundo  a  FUNAI,  tem  estudo  conclusivo  no
sentido de que se  trata  de terra  tradicionalmente  ocupada pelos  índios,
pode ter desfecho grave, ante a possibilidade de confronto violento entre
os  policiais  e  os  indígenas,  representando  grave  risco  à  segurança  da
comunidade indígena Tupinambá e para os agentes policiais. 3. Afigura-
se mais prudente manter a situação estabelecida há mais de 4 (quatro)
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anos, uma vez que, segundo o Magistrado prolator da liminar asseverou, o
imóvel em questão já foi invadido pela terceira vez, e tem sido infrutíferos
os meios pacíficos para dirimir o conflito.
(TRF-1,  AGRSLT  0045011-67.2012.4.01.0000,  DESEMBARGADOR
FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO,  TRF1 -  CORTE ESPECIAL,  e-DJF1
11/01/2013 PAG 535.)

Diante  de  tudo o quanto exposto,  questões  teóricas,  dogmáticas,  jurisprudenciais  e
fáticas,  aclarada está  a  urgência  em se  suspender  a  decisão guerreada com o  recebimento  do
presente recurso com efeito suspensivo, Excelência. E, com o regular processamento do feito,  o
integral provimento do presente Agravo. É o que ora se requer.

6. DA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE GOZO DO BENEFÍCIO À GRATUIDADE DA
JUSTIÇA PELOS AUTORES (GRANDES EMPRESÁRIOS). SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA
LIMINAR GUERREADA DECORRENTE DO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS 

O  benefício  da  gratuidade  da  justiça  é  uma  regra  que  concretiza  o  direito
constitucional  de  acesso  à  justiça  e  deve  ser  aplicado  com  moderação  de  forma  que
homenageie  a  concretização  deste  direito  àqueles  que  estejam  em  condição  de
vulnerabilidade econômica.

Ao contrário disto, os Autores fizeram o requerimento do benefício da gratuidade da
justiça ao Douto Magistrado alegando que, por serem pessoas naturais, suas alegações de
pobreza gozavam de presunção. No entanto, a referida presunção invoca do art. 99, §3º do
Código de Processo Civil é relativa.

Da mera leitura da peça inicial, é possível constatar que os Autores são sócios de uma
escola de pilotos (DOCs. anexo – Cartão CNPJ da Receita Federal e Quadro de Sócios) e
possuem  hangares  de  que  são  alugados  para  empresários  e  ainda  lucram  com  as
mencionadas bombas de abastecimento que afirmam ter na área objeto da ação.

Ocorre que, em relação ao referido pedido o Douto Juízo de piso quedou-se silente e
prosseguiu com a demanda sem que houvesse o devido recolhimento de custas judiciais.
Ainda que não tenha uma decisão sobre o requerimento dos Autores para ser impugnado,
considerando que o artigo 100 do Código de Processo Civil tem um rol exemplificativo das
primeiras manifestações processuais após o requerimento /deferimento, fica autorizada a
impugnação do pedido pela parte ex adversa na primeira oportunidade processual de fala,
para que, eventualmente não se alegue a preclusão da matéria.

 
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação
na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de
pedido  superveniente  ou  formulado  por  terceiro,  por  meio  de  petição
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simples,  a  ser  apresentada  no  prazo  de  15  (quinze)  dias,  nos  autos  do
próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Parágrafo  único.  Revogado  o  benefício,  a  parte  arcará  com as  despesas
processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o
décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da
Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.

 
Pois bem. Diante do silêncio, vem o Agravante requerer que I. Magistrado que acolha

as razões trazidas para suspender a eficácia da decisão liminar pela inexistência de decisão
e pelo não recolhimento de custas judiciais no primeiro ato processual.

Nesta toada, para  a realização de diligências para a garantia do cumprimento da
liminar  deferida  é  imprescindível  o  recolhimento  de  custas,  o  que  não  foi  feito  pelos
Autores.  O  deslocamento  para  cumprimento  na  manhã  do  dia  27/08/2020  foi
desacompanhada do recolhimento de custas. Considerando a hipótese de o benefício da
gratuidade não ser  concedido e  os  Autores/Agravados tiverem que recolher  custas  e
deixarem de fazê-lo, como ficará a posse dos Agravantes após a extinção do processo
sem resolução do mérito?

Esta situação ilustra uma possível execução de tutela que pode perder a validade pela
extinção  do  processo  sem  resolução  do  mérito,  este  é  mais  um argumento  de  que  a
suspensão  da  eficácia  da  decisão  é  medida  urgente.  Cumpre  informar  ainda  que,  a
alegação de pobreza dos Agravados está imbuída de má-fé ao fantasiar uma situação de
vulnerabilidade econômica para se esquivar de possíveis condenações de pagamento de
custas e honorários sucumbenciais ao termo do processo. Nas hipóteses em que existe má-
fé do requerente, como no caso dos Agravados, é possível aplicar multa aos Agravantes
com fulcro no parágrafo único do artigo 100 do CPC.

Com isso, o Agravante requer que este Douto Desembargador Relator determine a
suspensão da liminar concedida pelo Juízo de piso, uma vez que não houve decisão
acerca do benefício da gratuidade da justiça requerido pelos Agravados que apresentam
diversos signos de riqueza. Ato contínuo, pugna pela aplicação da multa prevista no
parágrafo único do art. 100 do CPC.

7. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AOS AGRAVANTES: COMUNIDADE INDÍGENA
VULNERÁVEL  SOB  RISCO  ATÉ  MESMO  DE  NÃO  TER  TERRITÓRIO  ONDE
(SOBRE)VIVER

A Constituição Federal de 1988 preceitua em seu art. 5º, incisos XXXIV e XXXV, o
direito de acesso à justiça a todos indistintamente, que se desdobra tanto no direito de
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petição, independentemente do pagamento de taxas, bem como com o direito de terem
suas demandas apreciadas em juízo. 

Além disso, a Constituição Federal, em seu art. 232, assegura aos povos indígenas,
suas comunidades e organizações, o direito de ingressarem em juízo em defesa dos seus
direitos e interesses. O que visa a reforçar o direito de acesso à justiça aos povos indígenas
de forma coletiva, para além do direito individual que cada um tem por força do art. 5º e
seus referidos incisos.

O  Código  de  Processo  Civil  (CPC)  por  sua  vez,  em  seu  art.  98  e  seguintes
regulamenta  sobre  o  direito  da  gratuidade  de  justiça  para  aqueles  sujeitos  com
insuficiência de recursos para pagar as custas,  as despesas  processuais e  os  honorários
advocatícios cujo teor segue abaixo.

Art.  99.  O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.

Destaque-se que, não obstante não seja uma das peças elencadas no artigo acima, a
razão de existir da norma é apontar, exemplificativamente, a primeira intervenção da parte
no  processo.  Diante  disso,  no  presente  caso,  temos  que  a  Comunidade  Indígena  para
exercer o seu direito de estar em juízo na defesa de seus direitos e interesses, necessita e faz
jus ao benefício da justiça gratuita, por se enquadrarem na condição de hipossuficientes. 

Isto porque trata-se de uma comunidade carente, além do fato de possuírem um
modo  tradicional  de  vida,  em  que  suas  atividades  de  subsistência  consiste
majoritariamente em práticas de pesca, agricultura, coleta e fabricação de artesanatos. É
válido ressaltar que no atual contexto de pandemia da Covid-19, muitas dessas atividades
encontram-se  comprometidas,  o  que acentua ainda  mais  a  situação  de  vulnerabilidade
sociocultural e socioeconômica da coletividade indígena, não podendo assim, suportar o
ônus econômico desta ação judicial.

Destaca-se ainda que em relação à defesa dos interesses dos povos indígenas, a Lei
nº 6.001/73 (Estatuto do Índio) em seu art. 61, prevê a extensão dos privilégios da Fazenda
Pública, em que se encontra expressamente incluída a gratuidade das custas, conforme a
transcrição abaixo:

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.
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Vê-se,  portanto,  que  o  benefício  da  justiça  gratuita  à  Comunidade  Indígena
encontra-se vastamente amparado na legislação Pátria, o que reforça a sua necessidade de
concessão, de forma a assegurar aos povos indígenas o efetivo direito de acesso à justiça. 
Com isso, deixa de recolher o preparo recursal para a interposição do recurso de Agravo
de Instrumento

7.1  DO  CABIMENTO  E  TEMPESTIVIDADE  DO  PRESENTE  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO

O recurso de Agravo de Instrumento está previsto no art. 1.015 do CPC e é cabível nas
taxativas previstas nos seus incisos. Dentre elas está o enfrentamento de tutela provisória,
prevista no inciso I do aludido artigo, hipótese que se adequa ao presente caso. A decisão
liminar proferida pelo Douto Juiz após a audiência de justificação prévia está eivada de
vícios que devem ser enfrentados, decerto que serão apontadas contradição e omissões
essenciais para o deslinde do feito como ficará demonstrado ao longo deste recurso.

Sendo assim, fica evidente que o presente recurso é cabível para enfrentar o decisum
vergastado no que toca ao requisito extrínseco da forma. Nesta toada, cabe comprovar a
observância do segundo requisito,  o da tempestividade,  motivo pelo qual  ele deve ser
conhecido pelo Douto Juízo. O prazo para a interposição de Agravo de Instrumento está
prevista no art. 1.003, §5º do CPC, “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para
interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

Como a contagem desse prazo é feita em dias úteis, conforme a menção do art. 229 do
CPC  e  a  intimação  da  decisão  enfrentada  ocorreu  no  dia  20/08/2020  (quinta-feira),  o
primeiro  dia  da  contagem  do  prazo  foi  no  primeiro  dia  útil  subsequente,  portanto,
21/08/2020 (sexta-feira). Excluídos os dias dos finais de semana – 22 e 23/08; 29 e 30/08; 05 e
06/09 – além do feriado nacional no dia 07/09, o último dia do prazo para a interposição do
recurso 11/09/2020 (sexta-feira).

Com isso, fica evidente que o recurso é cabível e tempestivo. Isto posto os requisitos
extrínsecos foram respeitados o que torna imperioso o conhecimento deste Agravo de
Instrumento.
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8. DOS PEDIDOS

Diante de tudo o quanto exposto nestas Razões de Agravo, REQUER:

1.  SEJA  O  PRESENTE  RECURSO  RECEBIDO  COM  EFEITO
SUSPENSIVO,  TORNANDO  IMEDIATAMENTE  SEM  EFICÁCIA  A
DECISÃO  LIMINAR  PROFERIDA  PELO  JUÍZO  DA  SUBSEÇÃO  DE
EUNÁPOLIS/BA NOS AUTOS DE Nº 1001524-13.2020.4.01.3310, DADOS
OS FARTAMENTE COMPROVADOS PERICULUM IN MORA E FUMUS
BONI JURIS  PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ORA
REQUERIDA EM FAVOR DA COMUNIDADE INDÍGENA PATAXÓ DE
PONTA GRANDE

2.  SEJA  O  PRESENTE  RECURSO  REGULARMENTE  PROCESSADO,
COM A INTIMAÇÃO DOS AGRAVADOS PARA CONTRARRAZOAR

3.  AO  FIM,  SEJA  CONFIRMADA  A  TUTELA  DE  URGÊNCIA
CONSISTENTE  NA  CONCESSÃO  DE  EFEITO  SUSPENSIVO,  COM  O
PROVIMENTO  INTEGRAL  DO  PRESENTE  RECURSO,  PARA
REFORMAR  A  DECISÃO  LIMINAR  PROFERIDA  PELO  JUÍZO  DA
SUBSEÇÃO  DE  EUNÁPOLIS/BA  NO  AUTOS  DE  Nº  1001524-
13.2020.4.01.3310,  MANTENDO  OS  PATAXÓ EM  SEU  TERRITÓRIO
ORIGINÁRIO PONTA GRANDE

Termos em que

Pede deferimento

Salvador/BA 

28 de agosto de 2020.

Samara Carvalho Santos

OAB/BA 51.546

Marcelo Bloizi Iglesias

OAB/BA 42.091


