
 

 

Superior Tribunal de Justiça

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 20.683 - DF (2013/0410834-0)
  

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
IMPETRANTE : ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES, 

EMPRESARIOS E RESIDENTES NA PRETENSA AREA 
ATINGINDA PELA DEMERCACAO DE TERRA INDIGENA 
DE ILHEUS, UNA E BUERAREMA 

ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ SOUZA DA SILVEIRA E OUTRO(S)   
GUILHERME REGUEIRA PITTA 

IMPETRADO : MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA 
INTERES.  : UNIÃO 

DECISÃO

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA 

PREVENTIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 

DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. REAPRECIAÇÃO DA 

MEDIDA ACAUTELATÓRIA, AGORA COM BASE NOS ELEMENTOS 

CONSTANTES DAS INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA. 

PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUSPENSÃO 

PROVISÓRIA DO ATO IMPUGNADO: PERICULUM IN MORA E 

FUMUS BONI IURIS, ATÉ O JULGAMENTO MERITÓRIO DO 

MANDAMUS PELA 1a. SEÇÃO, QUE MELHOR DIRÁ.

1.   Trata-se de Mandado de Segurança preventivo impetrado 

pela ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES, EMPRESÁRIOS E 

RESIDENTES NA PRETENSA ÁREA ATINGINDA PELA DEMARCAÇÃO DE 

TERRA INDÍGENA DE ILHÉUS, UNA E BUERAREMA, no qual busca a 

impetrante o impedimento da demarcação das Terras Indígenas Tupinambá de 

Olivença, no Estado da Bahia, que seria realizada por meio da aprovação pela 

autoridade coatora, MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, do Relatório 

Circunstanciado de Delimitação da Área, encaminhado pela FUNAI.

2.   Narra a Impetrante que, segundo o referido Relatório, a 

terra em foco, situada nos Municípios de Ilhéus, Una e Buerarema, todos no 

Estado da Bahia, seria ocupada tradicionalmente pelos Tupinambás de 

Olivença, descendentes da grande família Tupi, numa área aproximadamente 

de 47.000 hectares. 

3.   Diz que o relatório foi contestado perante a FUNAI, por 

parte dos pequenos produdores rurais localizados na área definida para a 
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demarcação, no qual se demonstrou histórica e sociologicamente inexistir a 

etnia Tupinambá na região das Capitanias do Sul da Bahia, onde se encontra 

a terra ora em discussão, apresentando características outras que as da 

população mestiça do Nordeste Brasileiro. Afirma que não se pode dizer que 

se está diante de hipótese de terras ocupadas, de forma tradicional, por índios 

Tupinambás - que, decididamente, nunca estiveram na área - nem por 

qualquer das outras etnias mencionadas, não estando, portanto, sujeitas à 

demarcação (fls. 22). 

4.   Sustenta que terras sujeitas à demarcação são aquelas 

ocupadas de forma imemorial pelos indígenas, integrantes do domínio público 

federal, como previsto no art. 20, XI da CF/88, categoria não integrada pelas 

terras das aldeias que foram extintas antes da nossa Primeira Constituição 

Republicana e que, na qualidade de terras devolutas, porquanto desocupadas, 

passaram a pertencer aos Estados (fls. 22).

5.   Aduz que, no caso em espécie, não se trata de terras 

tradicionalmente ocupadas pelos índios - ainda que não Tupinambás -, 

porquanto, consoante consta no Processo Administrativo, o antigo aldeamento 

jesuíta de Nossa Senhora da Escada, onde haviam sido reunidos grupos 

indígenas de etnias não identificadas, foi extinto em 1755, havendo surgido, no 

local, a Vila de Nova Olivença, em 1758. Após a extinção da aldeia de Nossa 

Senhora da Escada, alguns indígenas permaneceram no local, por outro, há 

provas irrefutáveis, representadas pelos registro eclesiásticos (registro do 

vigário), (...) de que as terras do aldeamento extinto, na qualidade de terras 

devolutas, foram sendo ocupadas por pequenos produtores rurais (fls. 23).  

Conclui que, como eram terras devolutas, passaram elas ao domínio do 

Estado da Bahia, que iniciou a outorga de títulos de domínio aos seus 

ocupantes que lá se encontram há muitos anos.

6.   Alega que, na verdade, o presente caso deve ser tratado 

como uma reserva indígena, ou seja, áreas reservadas que podem ser 

instituídas em terras da própria União, dos Estados e, mesmo, de domínio e 

posse de particulares, como na espécie em comento, devendo ser a área 
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desapropriada, por interesse social, mediante justa e prévia indenização. 

Ressalta que a área necessária para a instituição de uma reserva para 

localização de poucos indígenas, como no caso, será incomparavelmente 

menor do que a exigida para o reassentamento, imposto pelo art. 4o. do 

Decreto 1.775/95, das centenas de pequenos produtores rurais que serão 

deslocados dos 47.000 hectares que se pretende demarcar (fls. 25). 

7.   Sustenta, ainda, que mesmo que se tratasse de terras 

tradicionalmente ocupadas por indígenas, outros óbices haveria para a 

expedição, pela autoridade impetrada, da Portaria declaratória dos respectivos 

limites, para fins de demarcação. 

8.   Aponta que o Relatório de delimitação da terra indígena 

Tupinambá de Olivença não obedeceu às determinações contidas na 

Exposição de Motivos Interministerial 62/80, segundo a qual a declaração de 

posse imemorial dos silvícolas sobre determinadas área deverá ser precedida 

de cuidadosos estudos, pela FUNAI, tendo em vista as consequências que 

essa declaração acarreta em relação aos civilizados acaso instalados nessas 

áreas. 

9.   Cita também que não houve o levantamento fundiário 

que deveria ser realizado conjuntamente com órgão federal ou estadual 

específico, como preconizado no art. 2o. do Decreto 1.775/96, não tendo sido 

solicitada a colaboração de membros de comunidade científica ou de outros 

órgãos públicos para embasar os estudos destinados ao levantamento 

fundiário.

10.  Indica, por derradeiro, que a FUNAI não cumpriu a Portaria 

MJ 2.498/11, que lhe ordena a intimação dos entes federados cujos territórios 

se localizam nas áreas em estudo para identificação e delimitação de terras 

indígenas, no caso, o Estado da Bahia e os Municípios de Ilhéus, Buerarema e 

Una, todos bahianos para manifestarem-se sobre o relatório. Afirma que a 

intimação dos entes federados não deve ser feita por simples publicação do 

relatório no Diário Oficial ou da afixação de edital nas sedes municipais. 
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11.  Requer a concessão da medida de tutela liminar para que 

seja sustada a expedição, pela autoridade coatora, a expedição da 

mencionada Portaria de declaração dos limites das referidas terras indígenas e 

de determinação de sua demarcação. Ao final, pleiteia a declaração de 

extinção do procedimento demarcatório, em razão da completa ausência de 

terras tradicionalmente ocupadas por indígenas na região, ou, 

subsidiariamente, para determinar o retorno do procedimento administrativo à 

FUNAI, a fim de que seja complementado os estudos de identificação da Terra 

Indígena Tupinambá de Olivença, em face das demais objeções aqui 

expostas.  

12.  Em dezembro de 2.013 proferi decisão de indeferimento de 

liminar, assim ementada:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA 

PREVENTIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 

DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO CONCOMITANTE DO PERICULUM IN MORA E 

DO FUMUS BONI IURIS, EXIGÍVEIS NA CONCESSÃO DE TUTELA 

LIMINAR. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DOS FATOS 

E CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE, EM SEDE 

PRELIBATÓRIA. JUÍZO DE MÉRITO POSTERIOR. PEDIDO LIMINAR 

INDEFERIDO (fls. 577).

13.  A UNIÃO pleiteou seu ingresso na lide, nos termos do art. 

7, II da Lei 12.016/2009.

14.  Sobrevieram as informações da Autoridade Impetrada (fls. 

594/604), trazendo documentos (fls. 606/612).

15.  Houve manifestação do MPF (fls. 615/620) pela extinção da 

ação mandamental sem resolução de seu mérito, por entender inadequada a 

via eleita.

16.  É o relatório. 

17.  A petição inicial e respectivos documentos que a 
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acompanham informam que a fase instrutória do procedimento administrativo 

de demarcação da terra indígena foi concluída, sendo a etapa subsequente de 

tal procedimento a decisão da autoridade apontada como coatora (art. 2o., § 

10 do Decreto 1.775/96).

18.  Desta maneira, entendo que é cabível o mandado de 

segurança preventivo em face do Ministro de Estado da Justiça, tal como já se 

observou anteriormente no âmbito da 1a. Seção, no MS 21.572/AL, Rel. Min. 

SERGIO KUKINA, DJe 18.6.2015.

19.  Assim, como já frisei anteriormente, a concessão de medida 

liminar em Mandado de Segurança, nos termos do art. 7o. da Lei 12.016/2009, 

requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a 

relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa 

resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida no final.

20.  Entretanto, no presente caso, mesmo tendo este Relator 

entendido, inicialmente, que a Impetrante não logrou êxito em demonstrar, em 

que consistiriam tais pressupostos, requisitos que autorizariam o deferimento 

da tutela liminar, a superveniência das informações da Autoridade Impetrada, 

fizeram-me reanalisar os elementos da tutela cautelar mandamental. 

21.  Com base nessas considerações, verifica-se que a 

Associação Impetrante alegou vícios formais no procedimento administrativo, 

consistente, dentre outros aspectos: (a) na ausência do necessário 

levantamento fundiário, na forma preconizada pelo art. 2o., caput  e §§ do 

Decreto 1.775/1996, ou seja, não se verificou a solicitação da colaboração de 

membros da comunidade científica ou de outros órgãos públicos,  e; (b) no 

descumprimento, pela FUNAI, da Portaria MJ 2.498/11, que lhe ordena a 

intimação dos entes federados cujos territórios se localizam nas áreas em 

estudo para identificação e delimitação de terras indígenas, no caso, o Estado 

da Bahia e os Municípios de Ilhéus/BA, Buerarema/BA e Una/BA, para 

manifestarem-se sobre o relatório. 
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22.  Diz o referido Decreto 1.775/96:

Art. 2o. - A demarcação das terras tradicionalmente ocupadas 

pelos índios será fundamentada em trabalhos desenvolvidos por 

antropólogo de qualificação reconhecida, que elaborará, em prazo 

fixado na portaria de nomeação baixada pelo titular do órgão federal de 

assistência ao índio, estudo antropológico de identificação. 

§ 1o. - O órgão federal de assistência ao índio designará grupo 

técnico especializado, composto preferencialmente por servidores do 

próprio quadro funcional, coordenado por antropólogo, com a finalidade 

de realizar estudos complementares de natureza etno-histórica, 

sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e o levantamento fundiário 

necessários à delimitação.

§ 2o. - O levantamento fundiário de que trata o parágrafo 

anterior, será realizado, quando necessário, conjuntamente com o 

órgão federal ou estadual específico, cujos técnicos serão designados 

no prazo de vinte dias contados da data do recebimento da solicitação 

do órgão federal de assistência ao índio. 

§ 3o. - O grupo indígena envolvido, representado segundo 

suas formas próprias, participará do procedimento em todas as suas 

fases. 

§ 4o. - O grupo técnico solicitará, quando for o caso, a 

colaboração de membros da comunidade científica ou de outros órgãos 

públicos para embasar os estudos de que trata este artigo.

§ 5o. - No prazo de trinta dias contados da data da publicação 

do ato que constituir o grupo técnico, os órgãos públicos devem, no 

âmbito de suas competências, e às entidades civis é facultado, 

prestar-lhe informações sobre a área objeto da identificação. 

§ 6o. - Concluídos os trabalhos de identificação e delimitação, 

o grupo técnico apresentará relatório circunstanciado ao órgão federal 

de assistência ao índio, caracterizando a terra indígena a ser 

demarcada. 

§ 7o. - Aprovado o relatório pelo titular do órgão federal de 

assistência ao índio, este fará publicar, no prazo de quinze dias 

contados da data que o receber, resumo do mesmo no Diário Oficial da 

União e no Diário Oficial da unidade federada onde se localizar a área 

sob demarcação, acompanhado de memorial descritivo e mapa da 
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área, devendo a publicação ser afixada na sede da Prefeitura Municipal 

da situação do imóvel. 

§ 8o. - Desde o início do procedimento demarcatório até 

noventa dias após a publicação de que trata o parágrafo anterior, 

poderão os Estados e municípios em que se localize a área sob 

demarcação e demais interessados manifestar-se, apresentando ao 

órgão federal de assistência ao índio razões instruídas com todas as 

provas pertinentes, tais como títulos dominiais, laudos periciais, 

pareceres, declarações de testemunhas, fotografias e mapas, para o 

fim de pleitear indenização ou para demonstrar vícios, totais ou parciais, 

do relatório de que trata o parágrafo anterior.

§ 9o. - Nos sessenta dias subseqüentes ao encerramento do 

prazo de que trata o parágrafo anterior, o órgão federal de assistência 

ao índio encaminhará o respectivo procedimento ao Ministro de Estado 

da Justiça, juntamente com pareceres relativos às razões e provas 

apresentadas.

§ 10. - Em até trinta dias após o recebimento do procedimento, 

o Ministro de Estado da Justiça decidirá: 

I - declarando, mediante portaria, os limites da terra 
indígena e determinando a sua demarcação; 

II - prescrevendo todas as diligências que julgue 
necessárias, as quais deverão ser cumpridas no prazo de 
noventa dias; 

III - desaprovando a identificação e retornando os 
autos ao órgão federal de assistência ao índio, mediante 
decisão fundamentada, circunscrita ao não atendimento do 
disposto no § 1o. do art. 231 da Constituição e demais 
disposições pertinentes.

23.  A ausência dos referidos aspectos técnico-procedimentais 

no curso do processo administrativo, é capaz de ensejar-lhe a nulidade, 

causando a obrigação do seu refazimento, para dar ensejo ao contraditório e à 

ampla participação das Unidades da Federação envolvidas, bem como de 

importantes órgãos e entidades públicas de ensino e pesquisa, que muito 

poderiam contribuir para a solução da questão; hipótese em que, aliadas à 

ausência de qualquer manifestação da Autoridade Impetrada quanto aos 

argumentos, faz nascer a necessidade de concessão da tutela cautelar, a fim 

de se determinar a paralisação do procedimento demarcatório até o 
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julgamento de mérito do presente Mandado de Segurança pela douta 1a. 

Seção, que melhor dirá.

24.  Frise-se que a demarcação de terras tradicionalmente 

ocupadas por comunidades indígenas é questão de extrema importância para 

a cultura e memória nacional, mas cuja instituição demanda cuidados 

excessivos e apego à formalidades previstas pelas normas regulamentares, 

porquanto se trata de ato de difícil revogação.

25.  A 1a. Seção desta Corte Superior, em apreciação a 

Mandado de Segurança semelhante, já concedeu o writ para a paralisação de 

procedimento demarcatório com vício de procedimento. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA PREVENTIVO. IMINÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO POR 

PARTE DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. INCLUSÃO DA 

PROPRIEDADE RURAL DOS IMPETRANTES NA ÁREA DE 

RESERVA INDÍGENA ORIGINARIAMENTE DEMARCADA EM 

PERÍODO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA DE 1988. ALEGADO VÍCIO DO PROCEDIMENTO 

INAUGURAL DE DEMARCAÇÃO, CONSISTENTE NA 

NÃO-OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA 

ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE (ART. 231 DA CF/88). 

REMARCAÇÃO (AMPLIAÇÃO). IMPOSSIBILIDADE. 

DESATENDIMENTO À SALVAGUARDA N. XVII, FIXADA PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO CASO 

RAPOSA SERRA DO SOL (PET. N. 3.388/RR). ORDEM CONCEDIDA.

1. Caso em que a fase instrutória do procedimento 

administrativo de revisão da demarcação da terra indígena foi 

concluída, sendo a etapa subsequente de tal procedimento a decisão 

da autoridade apontada como coatora (§ 10 do art. 2o. do Decreto n. 

1.775/96). Ademais, as conclusões adotadas pelo relatório submetido 

ao Ministro de Estado da Justiça evidenciam o justo receio de que a 

propriedade rural dos impetrantes seja incluída na reserva indígena 

Wassú-Cocal. Nesse contexto, cabível se revela o manejo da presente 

segurança preventiva.

2. Ao apreciar a Pet n. 3.388/RR (caso Raposa Serra do Sol), o 

Supremo Tribunal Federal delineou as chamadas salvaguardas 

institucionais, entre as quais a de no. XVII, que veda a ampliação de 
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terra indígena já demarcada.

3. A Corte Suprema tem reiteradamente decidido que, nada 

obstante a ausência de eficácia formal vinculante da decisão proferida 

no julgamento da Pet n. 3.388/RR, as condicionantes ou diretrizes 

delineadas naquela oportunidade devem ser consideradas em casos 

futuros.

4. A mudança de enfoque atribuído à questão indígena a partir 

da promulgação da Constituição da República de 1988, que marcou a 

evolução de uma perspectiva integracionista para a de preservação 

cultural do grupamento étnico, não é fundamentação idônea para 

amparar a revisão administrativa dos limites da terra indígena já 

demarcada, em especial quando exaurido o prazo decadencial para 

revisão de seus atos (RMS 29.542-DF, Relatora  Ministra Cármen 

Lúcia, Segunda Turma, julgado em 30/9/2014, DJe 13/11/2014).

5. Ordem concedida (MS 21.572/AL, Rel. Min. SÉRGIO 

KUKINA, DJe 18.6.2015).

26.  A Suprema Corte, em diversas oportunidades, tendo em 

vista inclusive o marco jurídico a partir do julgamento do caso denominado 

Raposa Serra do Sol no Estado de Roraima, tem dado primazia à lisura 

procedimental necessária ao processo demarcatório. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

TERRA INDÍGENA DEMARCADA NA DÉCADA DE 1970. 

HOMOLOGAÇÃO POR DECRETO PRESIDENCIAL DE 1983: 

REVISÃO E AMPLIAÇÃO. PORTARIA N. 3.588/2009 DO MINISTRO 

DE ESTADO DA JUSTIÇA. ALEGADOS VÍCIOS E 

IRREGULARIDADES NO PROCESSO DEMARCATÓRIO 

PRECEDENTE. DELIMITAÇÃO DE ÁREA INFERIOR À 

REINVIDICADA. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE POSSE 

TRADICIONAL INDÍGENA (ART. 231 DA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA): IMPOSSIBILIDADE. CASO RAPOSA SERRA DO SOL 

(PETIÇÃO N. 3.388/RR). FIXAÇÃO DE REGIME JURÍDICO 

CONSTITUCIONAL DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS NO 

BRASIL. DESATENDIMENTO DA SALVAGUARDA INSTITUCIONAL 

PROIBITIVA DE AMPLIAÇÃO DE TERRA INDÍGENA DEMARCADA 

ANTES OU DEPOIS DA PROMULGAÇÃO DE 1988. RECURSO 

ORDINÁRIO PROVIDO (RMS 29.542/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 

DJe 13.11.2014).
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² ² ²

DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. O MARCO 

REFERENCIAL DA OCUPAÇÃO É A PROMULGAÇÃO DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NECESSIDADE DE 

OBSERVÂNCIA DAS SALVAGUARDAS INSTITUCIONAIS. 

PRECEDENTES. 

1. A configuração de terras tradicionalmente ocupadas pelos 

Índios, nos termos do art. 231, § 1o., da Constituição Federal, já foi 

pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição da Súmula 

650, que dispõe: os incisos I e XI do art. 20 da Constituição Federal não 

alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por 

indígenas em passado remoto. 

2. A data da promulgação da Constituição Federal (5.10.1988) 

é referencial insubstituível do marco temporal para verificação da 

existência da comunidade indígena, bem como da efetiva e formal 

ocupação fundiária pelos Índios (RE 219.983, DJ 17.9.1999; Pet. 3.388, 

DJe 24.9.2009). 

3. Processo demarcatório de terras indígenas deve observar as 

salvaguardas institucionais definidas pelo Supremo Tribunal Federal na 

Pet 3.388 (Raposa Serra do Sol). 

4. No caso, laudo da FUNAI indica que, há mais de setenta 

anos, não existe comunidade indígena e, portanto, posse indígena na 

área contestada. Na hipótese de a União entender ser conveniente a 

desapropriação das terras em questão, deverá seguir procedimento 

específico, com o pagamento de justa e prévia indenização ao seu 

legítimo proprietário. 

5. Recurso ordinário provido para conceder a segurança (RMS 

29.087/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Rel. p/Acórdão:  Min. 

GILMAR MENDES, DJe 14.10.2014.

27.  Não se permite que uma Nação que pretende prosperar, 

olvide as suas origens e renegue as proteções necessárias à cultura e à 

preservação de seus antepassados e, justamente por essa extrema 

importância do ato, é necessário que seu procedimento seja totalmente liso e 

indene de dúvidas ou questionamentos; assim, a paralisação dos trabalhos, 

até o final julgamento deste mandamus  é medida acautelatória que se 
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apresenta necessária e prudente.

28.  Ante o exposto, sem qualquer antecipação quanto ao mérito 

da causa, em reanálise do pedido cautelar, em confronto com os elementos 

trazidos pela Autoridade Impetrada, reconsidera-se a decisão de fls. 577/581, 

para deferir o pedido de liminar e determinar a suspensão imediata do 

procedimento administrativo, impedindo a prática de qualquer novo ato, 

inclusive a sua homologação e emissão de Portaria de demarcação pelo 

eminente Ministro da Justiça, até o julgamento final deste Mandado de 

Segurança pela egrégia 1a. Seção, que melhor dirá.

29.  Publique-se. Intimações necessárias.

Brasília (DF), 05 de abril de 2016.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

MINISTRO RELATOR
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