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FERNANDO QUADROS DA SILVA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
ASSOCIACAO
DOS
PROPRIETARIOS
,POSSUIDORES
E
INTERESSADOS EM IMOVEIS NOS MUNICIPIOS DE ARAQUARI E
DA REGIAO NORTE/N
JOÃO JOAQUIM MARTINELLI
OS MESMOS

EMENTA
AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO DE DEMARCAÇÃO INDÍGENA - PIRAÍ,
TARUMÃ, MORRO ALTO E PINDOTY. PORTARIAS MJ 2907/2009, 2813/2009,
2747/2009 E 953/2010. DECRETO 1775/96. CONSTITUCIONALIDADE. POSSE
TRADICIONAL INDÍGENA. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA ANTROPOLÓGICA.
APELOS DESPROVIDOS.
1. Inexistência de qualquer indício de que as áreas de terras em questão estariam sendo
ocupadas por indígenas à época da promulgação da Emenda Constitucional nº 1/69 a justificar o
exame do feito à luz daquele regime pretérito, razão pela qual se aplica o regime constitucional
atual, inaugurado pela CF/88.
2. Proporcionada pelo juízo singular vasta investigação probatória, destacando-se a
conclusão de que 'anotou e percebeu que a única, repito, única fonte fática utilizada pela FUNAI
durante os trabalhos de levantamento fundiário, foi o relato dos próprios indígenas interessados'.
3. Hipótese em que não restou configurada a tradicionalidade da ocupação, razão pela
qual não há como aplicar o artigo 231 da CF/88 para o efeito de demarcar as terras, ocupadas por
breve período e pela benevolência de terceiros.
4. Conquanto louváveis as políticas públicas para a demarcação de terrras indígenas
com o objetivo de regularizar a premente situação de inúmeras tribos em todo o país, dado o caráter
histórico e social das relevantes questões envolvidas nesse tema, em muitos casos, em que não se
configuram os requisitos constitucionais necessários ao processo demarcatório, devem ser buscados
pelo Estado caminhos alternativos para o assentamento dessas comunidades, como, por exemplo, a
aquisição de terras apropriadas para essa finalidade.
5. Apelações e remessa ex officio improvidas.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, negar provimento às
apelações e à remessa ex officio, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 30 de maio de 2017.
Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator
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Documento eletrônico assinado por Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA, Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17,
de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código
verificador 8806617v6 e, se solicitado, do código CRC 84A1418.
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