
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

2º Ofício da Procuradoria da República em Juína/MT

AO JUÍZO FEDERAL DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
JUÍNA/MT, 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República

signatário,  nos  termos  do  disposto  no  artigo  129,  II  e  III  da  Constituição  da

República, o artigo 5º, inciso III, alínea e, e inciso IV e artigo 6º, VII, alínea “c” da

Lei Complementar no 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), e os

artigos 1º e 5º da Lei  no 7.347/85,  vem, respeitosamente,  à  presença de Vossa

Excelência, propor a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

em desfavor de

UNIÃO FEDERAL,  pessoa jurídica de direito  público,  representada
pela  Advocacia-Geral  da  União,  cuja  sede  neste  Estado  está  localizada  na
Avenida  General  Ramiro  de  Noronha  Monteiro,  n.  294,  Jardim  Cuiabá,
Cuiabá/MT;

SINOPEMA  S.  A.  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  MADEIRAS,
pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 61.140.745/0001-40, cujo endereço é Rua
Tenente Francisco Ferreira de Souza, n. 1064, Conj. 02, Sala 04 Hauer, Curitiba/PR
– CEP 81630010, telefone: (41) 3278-3447;

&
MARIO  VEIGA  DE  ALMEIDA  JUNIOR,  reitor  da  Universidade

Veiga de Almeida, nascido em 23/03/1950, filho de Jocelina Moura de Almeida,
inscrito no CPF no. 215.092.557-53, residente e domiciliado em Rua Jose Pancetti,
n. 310, Joa, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22611110, telefone: (21) 25695562.

pelos fundamentos abaixo.
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1. DOS FATOS:

1.1  A  POLÍTICA  DO  ESTADO  BRASILEIRO1 E  O  PROCESSO  DE
RETIRADA DOS KAWAIWETE DA TERRA INDÍGENA BATELÃO

A presente ação civil pública trata dos interesses da comunidade que

se autodenomina KAWAIWETE, também conhecidos como Kayabi/Kaiabi.

No ano de 1910, o Estado Brasileiro criou o Serviço de Proteção

aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN) que, em 1918,

torna-se no Serviço de Proteção ao Índio (SPI) com o objetivo de favorecer a

colonização no interior do país atendendo assim a expansão da fronteira rumo

ao oeste2.

A política indigenista que se inicia com o SPI foi marcada por
um arrebatado esforço, entre 1910 e 1990, de aglutinar “índios
dispersos” nas áreas que passou a reservar para os índios. Nos
anos  de  1970/1980  esta  preocupação  chegou  a  criar  um  jargão
indigenista para classificar os índios em 'aldeados', que viviam nos
PI's e 'desaldeados', aqueles que viviam fora destes. O empenho do
Estado em inserir  índios  em suas  unidades  administrativas
tinha  por  objetivo,  dentro  de  uma  perspectiva  positivista,
ordenar  a  colonização  e  fazer  progredir  o  então  'inóspito'
Mato Grosso, corroborando para a implantação de empresas
agro-pecuárias [sic]3

Nesse  contexto  de  “inclusão”  e  “aldeamento”  insere-se  a

retrospectiva  fática  dos  KAIABI.  Como  tal,  ela  deve  ser  iniciada  com  a

narrativa das políticas indigenistas levadas a efeito pelo Serviço de Proteção do

Índio – SPI na década de 20:4

1 Estado Brasileiro aqui compreendida a administração direta (União) e a indireta (SPI e FUNAI).

2 (Buarque de Holanda, 1986) op cit MURA, Fábio e ALMEIDA, Rubem F. Thomaz de. “Levantamento Situacional
sobre o posto indígena de Dourados”. Rio de Janeiro, maio de 2003.

3 MURAe ALMEIDA. Idem.

4 Ibidem p. 15.
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“Todos  os  projetos  indigenistas  visavam,  ainda,  atingir  três
objetivos: (a) abrir terras à colonização do interior, no sentido
de viabiliza-la, ao pôr fim aos atritos entre índios e brancos;
(b)  realizar,  tomando  a  expressão  de  Jorge  (1909),  o
'extermínio da selvageria', em termos étnicos, bem entendidos;
(c) conferir-lhes um papel em relação à nação.” (p. 174-175).

A  respeito  dessa  política  estatal,  destacou  o  antropólogo  Fábio

Mura:5

“O aldeamento de 'índios dispersos'  ou 'sem residência fixa'
era  compreendido,  dentro  dessa  visão,  como  procedimento
apropriado. 
As terras reservadas pelo Estado – as 'aldeias' – e que depois
se  tornariam os  Postos  Indígenas,  eram entendidos  como o
lugar  onde  pudessem  tornar-se  produtivos  e  para  onde
pudessem,  'voltar  depois  da  jornada  diária,  como  um
'trabalhador nacional' (Idem). 

Havia,  assim,  a  suposição  de  que  os  índios  assentados
'evoluiriam' até a 'assimilação' total à 'civilização'. A 'aldeia'
como  concebida  pelo  SPI  não  era  'um  lugar  ocupado  por
índios', seu habitat ou lugar de assentamento tradicional, mas
sim  uma  área  escolhida  por  funcionários  (Relatório  de
Inspetoria 1924) que podia ou não coincidir com a ocupação
dos índios. 

A  'aldeia'  concebida  pela  política  indigenista  oficial
constituiu-se,  assim,  numa  unidade  administrativa,  sob
controle de funcionários de governo. 

Os critérios  para sua escolha (cf.  Idem) eram: qualidade  da
terra,  salubridade da região e vias de comunicação, e,  como
dito, o lugar era definido por funcionários sem consulta aos
índios.”

Como se depreende do trecho, o SPI  “reservava” aos indígenas

algumas áreas ainda não tituladas a particulares. Após isso, transferia-os para

tais áreas, conforme consignado:

5 MURA e ALMEIDA. Op. Cit. p. 16.
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“A partir do momento em que as terras foram ocupadas pelos
colonizadores, as comunidades guarani passam a ser tratada
apenas  como  um  'bando  de  índios'  que  estão  no  lugar
inadequado,  e  que  por  isso,  devem  ser  deslocados  para  o
interior das reservas, idealizadas justamente para receber essa
população  dispersa  pelo  território  que  deveria  dar  lugar  a
pastagens  e  agricultura. Construiu-se  assim,  um  “ideário”,
compartilhado  por  fazendeiros,     funcionários  do  governo  e
pelo próprio SPI  ,    onde se entendia que 'lugar de índio é  na
reserva',  todos  os  que  não  residiam  em  reservas  estavam
ilegais e deveriam a elas se recolher.”  6

Concluídos os trabalhos de “atração” e “aldeamento”, e, portanto,

de distensão dos conflitos entre as populações indígenas e os novos ocupantes,

parte das terras anteriormente ocupadas podiam ser disponibilizadas para a

especulação e exploração econômica (Arruda 2005:2).7

Conforme  se  depreende  de  contextos  históricos  dos  KAIABI,

durante  a  empreitada  de  seringalistas  em  suas  terras  desde  o  início  da

expedição “Marcha  para  Oeste”  instituída pelo  governo  de  Getúlio  Vargas,

apesar da vigorosa resistência, as regiões por estes habitadas, quais sejam, dos

Rios Andinos, dos Peixes e Teles Pires, retalharam-se em glebas que viraram

fazendas, as quais se verificam ainda atualmente, fazendo com que os Kaiabi se

dividissem em três  grupos,  sendo  sua grande  maioria  realocada  no Parque

Indígena do Xingu.

Essa situação é resumida de uma forma exemplar pelo site Instituto

Socioambiental8:

6 PEREIRA. Op cit. p. 10-11.

7 Arruda apud VIETTA. Op. Cit. p. 166.

8 Retirado  de:  <https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/decisao-historica-confirma-que-terra-

indigena-batelao-mt-e-dos-kawaiwete >
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Os Kawaiwete e a "Marcha para o Oeste"

A partir da década de 1940, a bacia do Rio dos Peixes (MT), região
tradicionalmente ocupada pelos Kawaiwete, passou a ser colonizada.
Políticas  adotadas  pelo  governo  de  Mato  Grosso  promoveram  a
alienação irregular das terras a particulares, no que ficou conhecida
como a “Marcha para o Oeste”.
A extração de látex, já presente desde os anos 1920, intensificou-se
em  1950,  gerando  graves  conflitos  entre  os  seringalistas  e  os
indígenas.  Os  que  optaram  pelo  trabalho  nos  seringais  eram
explorados  cruelmente,  já  os  que  evitavam  o  contato  assistiam  a
invasão  e  degradação  de  suas  terras.  Relatos  descrevem  tanto  a
violência por parte dos invasores, como a resistência dos índios. A
desigualdade na correlação de forças somava-se à omissão do Estado
em  garantir  os  direitos  territoriais  indígenas,  já  protegidos  pela
Constituição vigente à época.
Diante  desse  quadro,  os  indígenas  foram removidos  contra  a  sua
vontade para o PIX pelos irmãos Villas-Bôas, entre 1960 e 1966, na
chamada “Operação Kaiabi”, deixando para trás elementos culturais
e ambientais fundamentais à sua sobrevivência.
Localizada entre  os  municípios  de  Juara,  Nova  Canaã  do Norte  e
Tabaporã, a TI Batelão tem 117 mil hectares. Os índios consideram a
área  como  o  berço  da  criação  de  seu povo.  Ela  fica  em região  de
floresta, com características ecológicas bem diferentes da área onde
vivem atualmente os Kawaiwete no Parque do Xingu, numa zona de
transição para o Cerrado. Os Kawaiwete sentem falta de recursos de
fauna e flora importantes, como a castanha do Brasil, variedades de
arumã,  utilizado  na  cestaria,  abelhas  e  uma  enorme  variedade  de
frutas.

Nesta ação civil pública discute-se aqueles que permaneceram na

região do Rio  dos Peixes,  trazida aos  autos,  portanto,  como Terra  Indígena

Batelão,  sendo  que,  conforme  bem  mostra  o  mapa  da  Terra  Indígena

encaminhado pela FUNAI às fls. 56 dos autos do ICP 1.20.000.000567/2006-31,

os fazendeiros, seringueiros de borracha e colonos acabaram por tomar grande

parte das terras da margem superior do rio, realocando-os para as áreas abaixo,

influenciando diretamente na forma de subsistência e produção agropastoril do

povo Kaiabi.
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Para melhor compreensão da situação dessa comunidade indígena,

passa-se ao seu contexto atual. 

1.2 CONTEXTO ATUAL

(  Meninas Kawaiwete, fonte: Instituto Socioambiental  9  ).

Hoje, os Kawaiwete ocupam uma pequena parcela do seu território

tradicional, unilateralmente demarcada pelo SPI em 1942 e pelo encontro com

os irmãos Villas-Bôas, durante a chamada “Marcha para Oeste”, sem levar em

consideração os indicadores de tradicionalidade, pois estes foram trazidos com

a Constituição da República de 1988. 

Além dessa pequena reserva, que está localizada mais acima do rio,

depois da cachoeira do Rio dos Peixes, ocupam duas outras áreas, em litígio,

porque  tituladas  a  particulares,  porém,  todas  inseridas  no  perímetro

delimitado  (conforme  demonstrado  no  mapa  abaixo)  pela  Portaria  do

9 Retirado  de  <https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/decisao-historica-confirma-que-terra-

indigena-batelao-mt-e-dos-kawaiwete >. Acesso em 10 de junho de 2019. 
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Ministério da Justiça no.  2.136 de 14/12/2007.  Este  levou em consideração os

termos do Despacho nº 66/PRES,  de 16 de julho de 2003,  do Presidente  da

FUNAI, publicado no Diário Oficial da União de 17 de julho de 2003 e Diário

Oficial do Estado de Mato Grosso de 13 de agosto de 2003, o qual declara a

posse permanente dos Kayabi na Terra Indígena Batelão.

Assim, por  meio  de  tal  Portaria,  verifica-se que a  Terra  Indígena

Batelão  encontra-se  devidamente  identificada  e  delimitada,  conforme  as

coordenadas  expressas  no  referido  instrumento,  bem  como  demonstrada

abaixo, proveniente do Laudo Técnico n  o  .  001/2019-SPPEA/SP-CUIABÁ – fls.

124/127 do Inquérito Civil n  o  . 1.20.000.000567/2006-31.
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Logo,  com  base  nos  laudos  produzidos  e  informações  obtidas,
verifica-se que os imóveis rurais incidentes na área acima são nulos, sendo esse
o objeto da presente ação civil pública. 

2. DO DIREITO

2.1.  CABIMENTO  DA  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  E  LEGITIMIDADE  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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A  Constituição  da  República  vigente  atribuiu  ao  Ministério

Público,  como  instituição  permanente  e  essencial  à  função  jurisdicional  do

Estado,  a defesa da ordem jurídica,  do regime democrático e dos interesses

sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127). 

Para o cumprimento dessa finalidade, foi-lhe conferida capacidade

postulatória, legitimando-o à abertura de inquérito civil,  da ação penal e da

ação civil  pública  para  a  proteção  do  patrimônio  público  e  social,  do  meio

ambiente e também de outros interesses difusos e coletivos (C.F., art. 129, I e

III),  inclusive  a  defesa  judicial  dos  direitos  e  interesses  das  populações

indígenas (CRFB, art. 129, V).

Neste  caso,  por  meio  da  presente  ação  civil  pública,  o

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL promove a defesa dos direitos do grupo

indígena Kawaiwete (Kayabi) o qual foi retirado de seu domicílio mediante

atos violentos dos órgãos federais oficiais. Além disso, a responsabilidade da

UNIÃO exsurge da mora em promover a nulidade dos títulos incidentes na TI

já demarcada, nos estritos termos exigidos pela Constituição da República e leis

anteriores.

É fato que o Poder Público tem o dever indeclinável de promover,

nos parâmetros definidos na Constituição e normas legais, a demarcação das

terras indígenas. 

Ao não fazê-lo, outro dever não resta senão a busca dos remédios

judiciais disponíveis, justos e adequados ao restabelecimento da legalidade de
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seus  termos,  de  forma  a  garantir  aos  indígenas  os  direitos  assegurados  na

Constituição (art. 129 da CF, inciso III).

É  que  os  direitos  e  interesses  dos  índios  têm  natureza

constitucional e coletiva, direito comunitário que compromete gerações futuras,

cuja tutela cabe ao Parquet Federal albergar. Como tal, esses direitos e interesses

são indisponíveis,  de  ordem  pública,  e  se  envolvem,  além  do  mais,  com

interesses  próprios  da    UNIÃO  FEDERAL.  A  terra  indígena  é  bem  de

propriedade  da  União  (art.  20,  XI,  da  C.  F.),  cuja  defesa,  manutenção  da

integridade  e  finalidade  pública  são  também  atribuições  acometidas  ao

Ministério Público Federal (arts. 129, III, e 231, § 2.º, da C. F.).

Por outro lado, tem por objetivo compelir a  UNIÃO FEDERAL a

indenizar os portadores de títulos de boa-fé, com fundamento no artigo 37, §6º,

da  Constituição  Federal,  tendo  em  vista  que  transferiu  a  terceiros,  por

intermédio  do  Decreto  n.  9081  de  03  de  novembro  de  1911,  terras

tradicionalmente ocupadas por indígenas como se bens dominiais fossem.

Desse  modo,  os  títulos  de  propriedade  possuem  vícios  de

formalidade essencial para a constituição válida do ato, devendo ser declarados

nulos.

Dessa  forma,  haverá  resguardo  do  direito  à  existência  dos

Kawaiwete  (Kayabi)  outrora  retirados  de  seu  território,  o  direito  à

sobrevivência  digna  desses  povos  de  acordo  com  seus  usos,  costumes  e

tradições  estabelecendo,  concretamente  e  de  forma  definitiva,  o  direito  à

Avenida Miguel Sutil, 1.120, esquina com a rua J. Márcio (R. Nestelaus Devuisky), no bairro Jardim Primavera,

Cuiabá – MT, CEP: 780330-010, Fone (65) 3612.5000

10



Procuradoria
da República no
Município de Juína

ocupação  física  de  área  tradicionalmente  indígena,  sem  que  os  atuais

portadores  dos  títulos  dominiais  amarguem prejuízos  aos  quais  não  deram

causa.

2.2    LEGITIMIDADE  PASSIVA  DA  UNIÃO  FEDERAL  E  DOS
PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS

No caso em tela, a legitimidade passiva da UNIÃO na ação decorre

da circunstância de ser a pessoa indicada para suportar os efeitos oriundos da

sentença, com o julgamento procedente do pedido, o que se espera.

Como amplamente demonstrado, fora a responsável pela retirada da

Comunidade Indígena de Kayabi de seu tekoha. Mais do que uma invasão ao

domicílio, efetivou-se a transferência forçada, compulsória desse domicílio em

razão do incentivo governamental de ocupação agrícola na região do Centro-

Oeste. Além disso, nos termos do art. 231 da Constituição Federal de 1988, tem-

se que compete à União a demarcação de terras indígenas. 

Assim afere-se a legitimidade da União para figurar no polo passivo

da presente demanda.

Da mesma forma, a legitimidade de SINOPEMA SA INDUSTRIA E

COMERCIO DE  MADEIRAS  e  MARIO VEIGA  DE  ALMEIDA  JÚNIOR,

proprietários das fazendas, respectivamente, “Fazenda Sinopema” e “Fazenda

Santa  Terezinha”(fls.  177/183).  Isso  porque,  a  presente  ação  visa  declarar  a

nulidade dos títulos conhecidos pela União e que estão registrados como de

sua propriedade.
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2.3 DA NULIDADE DE TÍTULOS CONHECIDOS PELA UNIÃO

Como  é  cediço,  de  1930  até  1945,  o  Estado  brasileiro  esteve  sob

intervenção federal implementada por Getúlio Vargas. Neste governo verifica-

se que as ações fundiárias são relativas a algumas modificações no regulamento

de  terras  de  1927,  objetivando  a  moralização  dos  serviços  de  terras  e  a

implementação da “colonização” do Centro-Oeste, haja vista o entendimento

da  necessidade  da  UNIÃO  FEDERAL  em  se  ocupar  “espaços  vazios”  e  o

fortalecimento de seus domínios nas áreas de fronteira. 

Especificamente, na década de 50, a  UNIÃO FEDERAL, através da

implantação  de  um  programa  de  colonização  oficial  em  conjunto  com  o

Governo Estadual, criando organismos especiais, como a Expedição Roncador

Xingu (1940), que deu origem à Fundação Brasil Central (1943), criada por meio

do Decreto-Lei no. 5.878, objetivando justamente a exploração e colonização de

regiões, até então, “desconhecidas” pelos não-índios.

Desta  forma,  por  consequência  da  política  de  ocupação  dos

governos  federal  e  estadual,  ora  mencionados,  transformando  as  terras  do

estado de Mato Grosso em verdadeiras mercadorias.

“A história legal  da terra em Mato Grosso mostra como se deu a
passagem  das  terras  do  domínio  público  para  o  domínio  privado,
como as leis, que regulam o processo de aquisição de terras, serviam
de  mecanismos  políticos  para  dar  sustentação  a  uma  política
fundiária voltada à constituição da moderna propriedade territorial,
de  acordo  com  os  interesses  das  classes  que  dominaram  e
comandaram o poder econômico e político do Estado, principalmente
dos proprietários de terra, por muito tempo (MORENO,  2007, p.
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63).”

Com este breve histórico da questão fundiária atinente às terras da

região  em  questão,  conclui-se  que  a  totalidade  dos  imóveis  que  hoje

encontram-se na posse de terceiros provém de transmissões levadas a efeito

pela UNIÃO FEDERAL, que os titulou como se bens dominiais fossem.

A absoluta ilegalidade dessa transferência realizada no ano de 1943

é premente, haja vista que, à época, a Constituição Federal de 1934 já    vedava

expressamente   qualquer transferência (doação/alienação) de terras  ocupadas

por comunidades indígenas, como se nota da transcrição do seu artigo 129:

Art. 129 – Será respeitada a posse de terras de silvícolas que
nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no
entanto, vedado aliená-las. (grifo nosso)

Sobre esse dispositivo constitucional esclarece o eminente  Ministro

do Supremo Tribunal Federal Gilmar Ferreira Mendes:

"(...)  após o advento da Constituição de 1934, constitui uma
inequívoca  contradictio  in  adjecto falar-se  em  terras
devolutas  ocupadas  por  silvícolas. Em  verdade,  a
Constituição  de  16  de  julho  de  1934,  veio  ilidir  qualquer
dúvida  que,  porventura,  pudesse  pairar  sobre  o  tema.  Foi
Pontes de Miranda um dos primeiros a perceber,  entre  nós,
essa nova realidade normativa, destacando que o constituinte
atribuíra  aos  indígenas  o  domínio  coletivo  das  terras
ocupadas como emanação do ato - fato da posse em caráter
permanente (Tratado  de  Direito  Privado,  t.  XII,  1971,  pp.
450/451)"10.

A  partir  da  Constituição  da  República  1934,  inaugurou-se  uma

10 MENDES, Gilmar Ferreira. "O Domínio da União sobre as Terras Indígenas. O Parque Nacional do Xingu".
Brasília: Ministério Público Federal, 1988, p. 67.
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expressa proteção, em sede constitucional, à posse indígena, senão vejamos:

Constituição de 1937:
"Art. 154 - Será respeitada aos silvícolas a posse das terras em
que se achem localizados em caráter permanente, sendo-lhes,
porém, vedada a alienação das mesmas".

Constituição de 1946:
“Art.  216 - Será respeitada aos silvícolas a posse das terras
onde  se  achem  permanentemente  localizados,  com  a
condição de não a transferirem".

Sobre  esse  dispositivo  constitucional,  Pontes  de  Miranda  deixou

registrado que:

"o  juiz  que  conhecer  de  alguma  questão  de  terras  deve
aplicar  o  artigo  216,  desde  que  os  pressupostos  estejam
provados  pelo  silvícola,  ou  constem  dos  autos,  ainda  que
alguma das partes ou terceiro exiba o título de domínio. (...)
Os juízes não podem expedir mandados contra silvícolas que
tenham posse,  e  nas  terras,  de que se trata,  se  localizaram
com  permanência. A  proibição  de  alienação  tem  como
conseqüências: a) a nulidade de qualquer ato de disposição
incluídos aqueles que só se referem a elementos do direito
de  propriedade  ou  da  posse (...);  c)  as  sentenças  que
adjudiquem tais terras a outrem são suscetíveis de rescisão,
dentro  do  prazo  de  preclusão,  por  infringirem  texto
constitucional"11.

Ainda na  vigência  da  Constituição  de  1946,  o Supremo  Tribunal

Federal  havia firmado o entendimento definitivo de que as terras ocupadas

pelos índios integravam o domínio da União12.

11 MIRANDA, Pontes. "Comentários à Constituição de 1946". 3. ª edição. Rio de Janeiro: editora Borsoi, 1960. Tomo
VI. p. 467.

12 (nesse sentido ver RE n.º 44.585, Relator MINISTRO VICTOR NUNES LEAL e Apelação Cível n. 9620, Relator
MINISTRO THEMÍSTOCLES CAVALCANTI).
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Expressamente,  a  Carta  Constitucional  de  1967 integrou  as  terras

ocupadas pelos indígenas entre os bens da União13 e dispôs em seu artigo 186:

"Art 186 - É assegurada aos silvícolas a posse permanente das
terras que habitam e reconhecido o seu direito ao usufruto
exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas
existentes".

A partir da Constituição de 1967, o domínio da União sobre as terras

indígenas passa a ter sede constitucional e aos índios, além da posse, garantiu-

se o usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas

existentes.

De igual modo, a Constituição Federal  de 1969 manteve as terras

ocupadas pelos indígenas entre os bens da União e reprisou:

“Art.  198  -  As  terras  habitadas  pelos  silvícolas  são
inalienáveis nos temos que a lei federal determinar,  a eles
cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido seu
direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas
as utilidades nelas existentes.
§  1º  Ficam  declaradas  a  nulidade  e  a  extinção  dos  efeitos
jurídicos de  qualquer  natureza  que  tenham  por  objeto o
domínio,  a  posse  ou  a  ocupação de  terras  habitadas  pelos
silvícolas.”

Diante disso, os títulos concedidos a partir de 1938 eivados estão de

inconstitucionalidade pois,  em que pese as terras ocupadas pelos índios, nos

termos do artigo 4.º, IV da Constituição da República de 1969, pertencerem à

União Federal, esta não estava autorizada a conferir uma destinação diversa

da previamente estabelecida pelo legislador constituinte originário àquelas

terras.
13 "Art. 4º - Incluem-se entre os bens da União: 
IV - as terras ocupadas pelos silvícolas"
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Logo,  nenhuma  validade  pode  ser  reconhecida  aos  atos

legitimadores de posse que tenham se verificado na terra indígena Batelão,

sendo  nulos  os  títulos  expedidos  pela  União,  em  decorrência  de  vício

essencial  à  validade  do  ato  (vícios  de  finalidade  (ilegalidade),  forma  e

motivo).

Finalmente,  surge a Constituição da República de 1988,  que,  com

redação clara e precisa, dispõe em seus artigos 231 e seguintes:

"Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à
União  demarcá-las,  proteger  e  fazer  respeitar  todos  os  seus
bens. 
§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios  as
por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para
suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação
dos  recursos  ambientais  necessários  a  seu  bem-estar  e  as
necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus
usos, costumes e tradições.
§  2º  -  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.
(...)
§ 4º  -  As  terras  de que trata  este  artigo  são inalienáveis  e
indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.
§  5º  -  É  vedada  a  remoção  dos  grupos  indígenas  de  suas
terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso
de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população,
ou  no  interesse  da  soberania  do  País,  após  deliberação  do
Congresso  Nacional,  garantido,  em  qualquer  hipótese,  o
retorno imediato logo que cesse o risco.
§ 6º - São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos,
os  atos  que tenham por  objeto  a  ocupação,  o  domínio  e  a
posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração
das  riquezas  naturais  do  solo,  dos  rios  e  dos  lagos  nelas
existentes, ressalvado relevante interesse público da União,
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segundo  o  que  dispuser  lei  complementar,  não  gerando  a
nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a
União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas
da ocupação de boa fé.
§ 7º - Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, §
3º e § 4º".

Como se pode perceber, o legislador constituinte, desde 1934, foi se

preocupando,  cada  vez  mais,  em  estabelecer  expressas  garantias  às

Comunidades Indígenas, precipuamente no que tange à posse tradicional sobre

seus territórios.

A Constituição de 1988 é apontada como um divisor de águas na

história do Ordenamento Jurídico Brasileiro, no que toca à instituição de um

Estado Democrático de Direito em que a Pluralidade e a Diversidade Cultural e

Étnica devem (norma cogente) ser respeitadas.

Déborah Duprat de B. Pereira14, com muita precisão, assevera que:

"a Constituição de 1988 representa uma clivagem em relação a
todo o sistema constitucional pretérito, uma vez que reconhece
o Estado brasileiro como pluriétnico, e não mais pautado em
pretendidas  homogeneidades,  garantidas  ora  por  uma
perspectiva  de  assimilação,  mediante  a  qual  sub  -
repticiamente  se  instalam entre  os  diferentes  grupos  étnicos
novos  gostos  e  hábitos,  corrompendo-os  e  levando-os  a
renegarem  a  si  próprios  ao  eliminar  o  específico  de  sua
identidade, ora submetendo-os forçadamente à invisibilidade.
(...)
A Constituição de 1988 o fez de forma absolutamente explícita.
Primeiro,  impondo ao Estado o dever de garantir  'a todos o
pleno  exercício  dos  direitos  culturais',  apoiando  e
incentivando  'a  valorização  e  a  difusão  das  manifestações
culturais [...] populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de

14 PEREIRA, Deborah Duprat de B. "O Estado pluriétnico", in SOUZA LIMA, Antonio Carlos de e BARROSO -
HOFFMANN, Maria.  "Além da tutela, bases para uma nova política indigenista” III.  Rio de Janeiro: Contra
Capa Livraria / LACED, 2002. p. 41 - 44.
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outros grupos participantes do processo civilizatório nacional'
(art.  215, caput e § 1.º),  que se traduzem em suas formas de
expressão e em seu modo de criar, fazer e viver' (art. 216, I e
II). Tratou  exaustivamente  e  em  caráter  paradigmático  do
território  cultural  necessário  ao  exercício  desses  direitos
pelas  populações  indígenas,  emprestando-lhe  significado
especial, divorciado da pauta patrimonial, porquanto espaço
essencial à existência de uma coletividade singular (art. 231,
caput e §1. º). Por essa razão, o texto constitucional assegura a
inviolabilidade  desse  território  de  forma  quase  absoluta,
admitindo  alguma  relativização  apenas  na  hipótese  de
'relevante  interesse  público  da União',  a  ser  definido em lei
complementar  (art.  231,§6.º),  exigindo-se  autorização  do
Congresso  Nacional  e  aquiescência  da  comunidade  afetada
(art. 231, §3.º)".

Sobre o tratamento dispensado pela Constituição de 1988 aos índios,

Carlos Frederico Marés de Souza Filho registra que:

"a  partir  de  1988,  portanto,  o  Direito  Brasileiro  passou  a
reconhecer  o  direito  dos  indígenas  de  continuarem  a  ser
índios,  sem  a  necessidade  de  integração  na  sociedade
nacional, afirmando sua titularidade de direitos coletivos (cf.
Marés  1988).  Essa  ruptura,  contudo  não  foi  prontamente
entendida,  interpretada  e  executada  pelo  Estado  e  seus
poderes:  O  Executivo,  o  Judiciário  e  mesmo  o  Legislativo
deixaram  de  atender  aos  novos  preceitos  constitucionais.
Nesses 13 anos, o Legislativo tem se omitido de regulamentar
os  direitos  criados,  o  Executivo  insiste  em  interpretar  as
normas  constitucionais  segundo  revogados  paradigmas  de
integração e o Judiciário continua sua cruzada em defesa da
propriedade  privada  individual,  sobrepondo  -  a
inconstitucional e injustamente à coletiva.
(...)
A Constituição de 1988 estabeleceu que os direitos coletivos
territoriais indígenas são originários  , ou seja, nasceram antes
da própria Constituição, pertencendo à categoria de direitos
naturais  e  não  necessitando  de  lei  para  terem  vigência  e
reconhecimento.  Ordenou  também  que  se  reconheça  o
território indígena pelo critério do povo que detém o direito, o
que significa que são os usos, costumes e tradições indígenas
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que marcam os limites de seu território (...)15".

O  Supremo  Tribunal  Federal,  em  diversas  oportunidades,  já  se

pronunciou no sentido de que a retirada coercitiva,  de maneira violenta ou

induzida, dos índios de suas áreas de ocupação tradicional não retira o  status

de terra de posse permanentemente indígena. É o que se aduz do trecho16:

“97.  Pois  bem,  exclusivamente  nessa  hipótese  de  não-
contiguidade  de  terras  indígenas  é  que  se  pode  falar  de
prevalência  tanto  do  princípio  federativo  quanto  da  livre
iniciativa. Afinal, se, à época do seu descobrimento, o Brasil foi
por inteiro das populações indígenas, o fato é que o processo
de  colonização  se  deu  também  pela  miscigenação  racial  e
retração de tais populações aborígines. Retração que deve ser
contemporaneamente espontânea,  pois ali onde a reocupação
das terras indígenas, ao tempo da promulgação da Lei Maior
de 1988, somente não ocorreu por efeito do renitente esbulho
por parte dos não-índios, é claro que o caso já não será de
perda da tradicionalidade da posse nativa. Será de violação
aos  direitos  originários  que  assistem  aos  índios,  reparável
tanto pela via administrativa quanto jurisdicional. Para isso é
que servem as regras constitucionais da inalienabilidade e da
indisponibilidade  das  terras  indígenas,  bem  assim  a
imprescritibilidade  dos  direitos  sobre  elas.  Regras  que  se
voltam para a proteção de uma posse indígena pretérita, visto
que  a Constituição  mesma é  que desqualifica  a alegação de
direito  adquirido  e  em  seu  lugar  impõe  o  dever  estatal  de
indenizar os não-índios como intransponível óbice à tentação
hermenêutica de se prestigiar o dogma da segurança jurídica
em  prejuízo  dos  índios  (indenização,  todavia,  que  somente
ocorre “quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-
fé”, nos precisos termos do comando final do § 6º do art. 231
da Constituição)” (grifo nosso).

Ainda enfatizou o eminente Ministro:

“Pelo  que  o  direito  por  continuidade  histórica  prevalece,

15 SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés de.  "As novas questões jurídicas nas relações dos Estados nacionais
com os índios", in SOUZA LIMA, Antonio Carlos de e BARROSO - HOFFMANN, Maria. "Além da tutela, bases
para uma nova política indigenista III. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria / LACED, 2002. p. 49 - 53.

16 Pet. 3388. Caso Raposa Serra do Sol. Ministro Carlos Ayres Britto.
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conforme  dito,  até  mesmo  sobre  o  direito  adquirido  por
título cartorário ou concessão estatal.” 

Diante  de  todo  o  exposto,  forçoso é  convir  pela  ilegitimidade da

concessão  feita  pela    UNIÃO  ,  a  qual  inaugura  a  cadeia  sucessória  dos

requeridos,  cuja  desconsideração  resta  justificada  não  por  eventual  efeito

desconstitutivo,  que  se  pudesse  atribuir  à  norma  constitucional,  mas  pela

circunstância  de  serem  públicas  e  federais  ditas  terras,  afetas  a  finalidade

específica, consequentemente   res extra comercium, insuscetível de transação por

qualquer pessoa, pública ou não.

Na Ação Cível Originária n. 323 - 7 - MG, cuja ementa era  "Ação

Cível Originária. Títulos de Propriedade Incidentes Sobre Área Indígena. Nulidade", e

que tinha por Relator o Ministro FRANCISCO REZEK, merecem transcrição os

seguintes trechos do voto condutor:

"(...)
Não podia o Estado, assim dar as terras a terceiros e promover
o registro disso já na segunda metade do século. Em 1958, com
o alegado abandono da colônia,  o poder público estadual já
não tinha base jurídica para invocar condição resolutiva - em
gesto unilateral - e disseminar títulos de propriedade a partir
de então, porque desde 1934 as constituições vinham dizendo
do domínio da União sobre as terras em que verificada - como
aqui atesta o acervo pericial - a posse indígena. 
Não  vejo  como,  frente  a  quadro  tão  transparente,  fazer
abstração do que dizem os fatos e o direito constitucional de
mais de meio século para tão-só manter o estado atual das
coisas. (...)" (grifos nossos).

Pelas mesmas razões  que os Estados-membros não podem, desde

então,  realizar  concessões  de  terras  em  áreas  indígenas  porque  estes  bens

pertencem  à  União;  a  UNIÃO,  por  mais  que  estes  se  afeiçoem  em  sua

titularidade, não pode declarar de interesse social para fins de reforma agrária
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bens de uso especial, como o fez por intermédio do Decreto n. 5.941/43. 

Nessa  senda,  a  consequência  da  soma  desses  fatores,  é  a  já

visualizada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

"PROCESSO  CIVIL.  CONSTITUCIONAL.  INTERDITO
PROIBITÓRIO.  TERRA  INDÍGENA.  POSSE  DE  BOA  FÉ.
JUSTO TÍTULO MAS INEFICAZ.
II  –  Não  importa  como  o  não-índio  adquiriu  as  terras
indígenas, se de boa ou má fé.  A boa fé só interessa para o
fim de discutir indenização.
III – A posse de boa fé não significa posse justa. O Título pode
até ser justo – justo título – mas não ter eficácia, por exemplo,
porque o transmitente não tem o direito de propriedade, não é
dono  (a  domínio).  E,  assim,  na  verdade,  o  domínio  não  se
transmite."17 

É impossível reconhecer validade à concessão levada a efeito pela

UNIÃO.  Os  títulos  são  nulos  por  ausência  de  requisito  essencial  a  sua

constituição válida. Tratam-se de vícios impossíveis de serem convalidados.

Por fim, merece ser frisado que aos indígenas de nada adianta que a

problemática  da  garantia  de  seu  território tenha  se  erigido  a  status

constitucional se isso ficar apenas no papel, ou seja, se os atos da União – atos

de  império  e  públicos  por  natureza  –  sobrepujarem  interesses  particulares

realizando concessões de terras, com validade posteriormente reconhecida pelo

judiciário.

O Ministério Público Federal  não se opõe ao fato de os primeiros

requeridos alegarem a boa-fé na aquisição do título. Em alguns casos, como no

que se apresenta nesses autos, a boa-fé é premente, visto que as terras foram

concedidas  pela  própria  UNIÃO  FEDERAL que  tinha  o  dever  legal  de

17 TRF-1ª Região – AC n. 01000239168/MT - Terceira Turma – Rel. Des. Toutinho Neto – Publ. De 30.09.1999, pág.
76.
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proteger as populações indígenas e fazer respeitar todos os seus bens. Apesar

disso, esses títulos são nulos e inaptos a produzir quaisquer efeitos. O registro

constitui  mera  presunção  juris  tantum de  propriedade.  Título,  em sentido

técnico,  é  a  causa  da  aquisição  de  um  direito  e  como  tal  deve  ser

juridicamente apto para tanto, ou, na definição de Clóvis Beviláqua: “ato ou

fato jurídico hábil, por meio do qual se adquire ou transfere um direito”, o que não é o

caso.

2.6.  DA  MANUTENÇÃO  DOS  INDÍGENAS  KAIABI  NAS  ÁREAS  QUE
OCUPAM EM BATELÃO

Tratando-se  os  direitos  indígenas  de  direitos  originários,  não  se

poderá constituir validamente qualquer ato (posterior e secundário) conferindo

a  terceiros  os  mesmos  direitos  resguardados  aos  índios,  posto  que  estes

prevalecem sobre quaisquer direitos dependentes de legitimação formal. Trata-

se da aplicação de um princípio fundamental do Direito: não há direito contra o

Direito, e ninguém adquire direito em desconformidade com o Direito.18

Hoje, conforme já citado, os indígenas já ocupam pequena parcela de

seu  território  tradicional.  Além  disso,  ocupam  áreas,  em  litígio,  porque

tituladas  a  particulares  pela  União,  contudo  já  inseridas  na  Portaria  do

Ministério da Justiça no. 2.136 de 14/12/2007.

Pois  bem,  para  que  todos  esses  argumentos  se  concretizem,  é

necessário que os que lá já estão, permaneçam nas terras que ocupam e que lhe

pertencem. 

Corroborando tais argumentos, transcreve-se julgado do STF, donde

18 (ISA, Caso Gaviões da Montanha, 1995)
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se  transcreve  trecho  do  voto  do  Ministro  Willian  Patherson,  do  Tribunal

Federal de Recursos:

"A interdição é indispensável  aos trabalhos  de atração dos
grupos  indígenas  dispersos,  ao  tempo  em  que  oferece
condições  para  que,  posteriormente,  possam  ser
estabelecidas  definitivamente  as  áreas  tecnicamente
consideradas indispensáveis às comunidades indígenas. É de
se lembrar que as interdições, como no caso em foco, incidem
em  áreas  reconhecidamente  habitadas  pelos  silvícolas  e,
consequentemente, amparadas constitucionalmente".

Normalmente se diz que essa ação estatal traduz-se em ofensa aos

princípios constitucionais que protegem a propriedade ou às regras jurídicas

que  fornecem  proteção  à  posse  legítima  e  de  boa-fé.  Essa  é  uma  maneira

equivocada  de  se  analisar  a  questão.  O  primeiro  argumento  cai  ante  a

declaração da Lei Maior que nega constituição de direito de propriedade sobre

essas terras.

Já  no  tocante  à  posse,  o  grande  problema  é  que  ela  é  sempre

estudada do  ponto  de  vista  individualista  e  civilista. O que normalmente

surpreende  é  que,  a  rigor, o  tratamento  que  a  Constituição  deu  à  posse

indígena ou, em outras palavras, à posse constitucional indígena, subverte os

conceitos  tradicionais  e  o  tratamento  civilista  que  se  dá  ao  instituto.  Daí  a

surpresa.

Além disso, a Constituição Federal também declara nula a posse, o

domínio e  a ocupação das  terras  tradicionalmente  ocupadas por indígenas.

(231, §6º, CF)

Quem faz isso não é um intérprete desavisado que não domina os
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conceitos romanistas da posse, e sim o legislador constituinte. Ou seja, a posse

indígena não se limita e nem se submete aos efeitos da posse civil. Trata-se de

algo mais grave, mais sério e mais rigorosamente tutelado, preponderando e

prevalecendo sobre institutos do Direito Privado, ou ao menos, alterando-lhes

a feição:

“Não está envolvido, no caso, uma simples questão de direito
patrimonial,  mas também um problema de ordem cultural,
no sentido antropológico,  porque essas terras são o habitat
dos remanescentes das populações indígenas do País.

(...) a relação entre o indígena e suas terras não se rege pelas
normas  do  Direito  Civil.  Sua  posse  extrapola  da  órbita
puramente privada, porque não é e nunca foi uma simples
ocupação da terra para explorá-la, mas base de seu habitat,
no sentido ecológico de interação do conjunto de elementos
naturais  e  culturais  que  propiciam  o  desenvolvimento
equilibrado da vida humana. Esse tipo de relação não pode
encontrar agasalho nas limitações individualistas do direito
privado, daí a importância do texto constitucional em exame
(art.  231),  porque nele se consagra a ideia de permanência,
essencial à relação do índio com as terras que habita". 19 

Não se trata de garantir a posse ao possuidor, mas de assegurar o

território de um povo e a existência a esse mesmo povo. Em outras palavras,

mas com o mesmo significado, a relação que se estabelece entre o nativo e a

terra é de índole totalmente diferente daquela existente entre o colonizador e a

mesma terra, isto é, a primeira não se consolida sobre bases econômicas – não

se trata,  por  isso mesmo,  de enviar  os  nativos  a  essa  ou aquela  terra  mais

produtiva –, porém sobre bases sagradas, tendo em vista que em sua concepção

prevalece o sentido de sacralidade traduzido, por exemplo,  na existência de

cemitérios onde se encontram enterrados seus ancestrais: é dizer, o nativo não

quer a terra para explorá-la economicamente, senão que, somente para ali

19 (Ministro Vitor Nunes Leal, Referência às súmulas do STF, v. 25, 1970, pág. 351/352).
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recuperar o seu sentido de vida há muito perdido.

Essa é a razão pela qual à ação da FUNAI de demarcar e reocupar

áreas indígenas não se pode opor com interditos possessórios o particular. É

que a essa posse do particular não se atribui os efeitos jurídicos específicos da

posse civilista: o direito aos interditos (CF art. 231, § 6º e Lei nº 6001/73, art. 19,

§ 2º).

Se à ação da União não se pode opor proteção possessória, nada

impede a reocupação e, no limite, a interdição da área identificada e declarada

de posse permanente indígena.

Assim, aplica-se o entendimento já esposado pelo Egrégio Tribunal

Regional Federal/1ª Região que, analisando caso análogo, assim decidiu:20

“DESAPROPRIAÇÃO  INDIRETA.  CONSTITUIÇÃO  DE
RESERVA INDÍGENA NA ÁREA ARIPUANÃ. PROIBIÇÃO
DE  VENDA  DE  LOTES  POR  ESTADO  MEMBRO.
INEXISTÊNCIA DE DOMÍNIO DE PARTICULAR. TÍTULOS
DE  ALIENAÇÃO  NULOS.  BENFEITORIAS  DE  BOA-FÉ.
INDENIZAÇÃO CABÍVEL.
I - A  desapropriação indireta ocorre quando o Poder Público
retira um bem do patrimônio de outrem sem a observância do
procedimento  legal  cabível,  ou  seja,  sem  prévia  e  justa
indenização, praticando verdadeiro esbulho possessório.
II  -  A  Constituição  Federal  de  1967  considerava  as  terras
indígenas como bens da União (art. 4º, IV).
III - O laudo antropológico evidenciou que na Área Aripuanã
existiam  índios  em  época  contemporânea  aos  aludidos
preceitos  constitucionais,  sendo  terras  da  União  que  não
poderiam ser alienadas pelo Estado do Mato Grosso.
IV -  Os  títulos  de  outorga  concedidos  pelo  Estado do Mato
Grosso  são  inválidos  e,  conseqüentemente,  todos  os  que  os

20 (AC 2000.01.00.085898-3/MT, Rel. Juiz Federal José Magno Linhares Moraes (conv), Terceira Turma,DJ p.13 de
29/09/2006)
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sucederam.
V -  Na Constituição  Federal  de  1988  não há regra  expressa
tornando  válidas  tais  alienações,  que  foram  realizadas  de
forma inconstitucional.
VI - (...)”

Sendo  assim,  este  Parquet  requer seja  determinada  a  imissão  na

posse  da  UNIÃO  FEDERAL,  na  área  proveniente  da  nulidade  dos  títulos

dominiais dos requeridos, sendo que, especificamente na parte coincidente com

o tekoha de Batelão, seja dada a imediata ocupação/permanência aos indígenas

Kawaiwete/Kaiabi, haja vista a premente tradicionalidade da área.

2.7.  PONDERAÇÃO  ENTRE  DIREITOS  FUNDAMENTAIS  E
PATRIMONIAIS

É  evidente  que  o  senso  comum  enraizado  em  nosso  estado  não

consegue vislumbrar a precária situação a que os indígenas estão submetidos.

O conceito,  na  cultura  indígena,  do  que  vem a  ser  propriedade  da  terra  é

diferente do enraizado conceito capitalista onde terra significa riqueza, lucro.

Para os indígenas a terra não é propriedade ou acúmulo de capital tal como

concebida  pelos  ocidentais,  mas  é  um  elemento  revestido  de  significados

materiais e simbólicos. 

As  diferenças  entre  esses  direitos,  quais  sejam,  direito  de

propriedade  e  direitos  fundamentais,  e  a  indubitável  prevalência  que  o

Judiciário  deve  conferir  aos  últimos  é  brilhantemente  explicitada  pela

subprocuradora-geral  da  República  e  Coordenadora  da  6ª  Câmara  de

Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal Déborah Duprat21:

21 PEREIRA,  Débora  Duprat  de  Britto.  “  O  papel  do  Judiciário”.  Disponível  em
<http://ccr6.pgr.mpf.gov.br/documentos-e-publicacoes/docs_artigos/Demarcacao_de_Terras_Indigenas.pdf>
Acessado em 13 agosto de 2012.

Avenida Miguel Sutil, 1.120, esquina com a rua J. Márcio (R. Nestelaus Devuisky), no bairro Jardim Primavera,

Cuiabá – MT, CEP: 780330-010, Fone (65) 3612.5000

26

http://ccr6.pgr.mpf.gov.br/documentos-e-publicacoes/docs_artigos/Demarcacao_de_Terras_Indigenas.pdf


Procuradoria
da República no
Município de Juína

“A  primeira  diferença  entre  os  direitos  fundamentais  e  os
direitos  patrimoniais consistiria  no  fato  de  que  os  direitos
fundamentais  -  nos  quais  se  inclui  tanto  os  direitos  à
liberdade,  à identidade e  à vida, como o direito a adquirir e
dispor  dos  bens  objeto  de  propriedade  -  são  direitos
universais,  no sentido lógico da quantificação  universal  da
classe  dos  sujeitos  que  são  seus  titulares; já  os  direitos
patrimoniais  são  direitos  singulares,  no  sentido,  também
lógico,  de  que  para  cada  um  deles  existe  um  titular
determinado,  com  exclusão  de  todos  os  demais.  Assim,  os
primeiros são reconhecidos a seus titulares em igual forma e
medida,  enquanto  os  segundos  pertencem  a  cada  um  de
maneira diversa, tanto pela qualidade quanto pela quantidade.
A  segunda  diferença  é  que  os  direitos  fundamentais  são
indisponíveis,  inalienáveis,  invioláveis,  in  transigíveis,
personalíssimos.
Ao  contrário,  os  direitos  patrimoniais  são  disponíveis  por
natureza,  negociáveis  e  alienáveis. Esses  se  acumulam;
aqueles  permanecem  invariáveis.  Não  é  possível,
juridicamente, ser mais livre, mais eu, ter direito a mais vida.
No entanto,  a  ordem  jurídica  consente  em que  alguém seja
mais rico.
A  terceira  diferença  está  em  que  os  direitos  patrimoniais,
exatamente por que disponíveis, estão sujeitos a vicissitudes,
ou  seja,  destinados  a  ser  constituídos,  modificados  ou
extintos por atos jurídicos. Já os  direitos fundamentais têm
seu título imediatamente na lei. Assim, enquanto os direitos
fundamentais  são  normas,  os  direitos  patrimoniais  são
predispostos por normas.
(...)
O  que  constituições  de  países  capitalistas  inscrevem  como
direito fundamental é o direito de todos a serem proprietários.
Nesse sentido, não há como se recusar  o caráter  universal  e
indisponível  de  tal  direito.  Diferentemente,  contudo,  é  o
direito de propriedade em si, que, por sua própria natureza,
não  pode  ser  concebido,  logicamente,  como  fundamental  e,
portanto, universal.
A inversão nessa ordem de hierarquias conduz ao estágio em
que nos encontramos na atualidade. Aos índios, se recusa a
ocupação  dos  seus  espaços  definitórios,  subtraindo-lhes  a
possibilidade  de  exercício  amplo  de  seus  direitos
identitários, em nome de supostos direitos de propriedade.
Situação bastante emblemática dessa inversão é aquela que
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diz com a figura dos embargos de retenção. A Constituição,
em seu art.  231,  § 6°,  ao estabelecer  a nulidade dos títulos
incidentes sobre Terras Indígenas, assegura aos seus titulares
indenização  pelas  benfeitorias  derivadas  da  ocupação  de
boa-fé. No entanto, é bastante comum, na prática judiciária,
assegurar a essas pessoas permanência em território indígena
enquanto não se paga a indenização.
(…)
Enfim, sem a pretensão de exaurir todas as dificuldades com
que nos defrontamos nas lides diárias, o que se revela, nesse
breve  esboço,  é  um judiciário  ainda  marcadamente  civilista,
seja na interpretação do direito, seja na ritualística processual.
Mesmo as decisões que vêm ao encontro das aspirações dos
povos  indígenas  dificilmente  conseguem  fugir  desse  viés.  É
pouca a reflexão sobre direitos coletivos,  e quase nenhuma
sobre direito étnico.”

Ainda deve-se ter em vista a dignidade da pessoa humana (art. 1º,

III, da CF), princípio axiológico basilar orientador das decisões judiciárias, pois,

a situação que se apresenta envolve, de um lado, o interesse patrimonial do

proprietário que não se serve do imóvel sob judice para fins de moradia, e , de

outro, o interesse à sobrevivência física, cultural e etnicamente distinta de uma

Comunidade Indígena que não pode retornar,  em razão de graves conflitos

internos, para o território em que se encontravam antes.

Nesse particular, leciona o constitucionalista Daniel Sarmento, na

monografia  específica  intitulada  “A  ponderação  de  interesses  na  Constituição

Federal”22:

“A dignidade da pessoa humana afirma-se como o principal
critério  substantivo  na  direção  da  ponderação  de  interesses
constitucionais. Ao deparar-se com uma colisão concreta entre
princípios  constitucionais,  tem  o  operador  do  direito  de,
observada  a  proporcionalidade,  adotar  a  solução  mais
consentânea com os valores humanísticos que este princípio

22 SARMENTO,  Daniel.  “A ponderação  de  interesses  na  Constituição  Federal”.  Rio  de  Janeiro:  Lumen Juris,
2002.p.74.
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promove.”(grifou-se).

Tomando-se nota  de todas  essas diferenças  e  do real  papel  do

Judiciário para conferir eficácia aos Direitos Fundamentais constitucionalmente

tutelados, resta apenas a permanência na posse, de propriedades já ocupadas

pelos  Kaiabi  no Batelão,  garantindo-se,  assim,  mais  que o  direito  à  vida:  o

direito à existência.

2.8  –  DA  TUTELA  INTERNACIONAL  DE  DIREITOS  HUMANOS
APLICADA AO POVO INDÍGENA KAIABI E À TERRA BATELÃO

Como os principais instrumentos internacionais norteadores dos

direitos dos povos indígenas, a Declaração das Nações Unidas sobre Direitos

dos  Povos  Indígenas  e  Convenção  169  da  Organização  Internacional  do

Trabalho,  de  forma  relacionada,  reforçam  e  definem os  direitos  dos  povos

indígenas às terras no âmbito do direito internacional. 

Estes instrumentos articulam-se com a Declaração Universal de

Direitos  Humanos,  ou  seja,  não  estendem ou criam direitos  específicos  aos

povos  indígenas,  pelo  contrário,  contextualizam  os  direitos  universais  ora

declarados  à  situação  dos  povos  indígenas  objetivando  a  supressão  das

injustiças históricas e dos atuais padrões de descriminação enfrentados pelos

povos indígenas.

Conforme  preceitua  o  preâmbulo  da  Declaração  das  Nações

Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas (DNUDPI), a terra mostra-se como

pressuposto basilar para a autodeterminação de um povo, in verbis:

“Convicto que  o controle pelos povos indígenas dos acontecimentos
que os afetam, a eles e suas terras, territórios e recursos os permitirão
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manter e reforçar as suas instituições, culturas e tradiçõee promover
seu  desenvolvimento  de  acordo  com  as  suas  aspirações  e
necessidades.”

Entretanto,  tais  instrumentos  não  tem  por  escopo  apenas  a

preservação do direito de autodeterminação, conforme expressamente previsto

no  art.  3  da  DNUDPI23,  mas  também  verifica-se  uma  preocupação  em  se

resguardar os direitos à propriedade, não-discriminação, integridade cultural e

desenvolvimento, os quais, evidentemente, relacionam-se com o direito à terra.

Com relação a Resolução 169 da OIT, em seu artigo 16, dispõe

sobre a vedação de remoção de povos tradicionais de suas terras, salvo em caso

de necessidade e com consentimento dos mesmos ou, não sendo possível obter

o consentimento dos mesmos, após conclusão de procedimento constante na

lei, prevendo a efetiva representação dos povos indígenas. In verbis: 

Artigo 16:
1.Com  reserva  do  disposto  nos  parágrafos  a  seguir  do  presente
Artigo,  os  povos  interessados  não deverão ser  transladados
das terras que ocupam.
(...)

3.Sempre que for possível, esses povos deverão ter o direito de voltar a
suas terras tradicionais assim que deixarem de existir as causas que
motivaram seu translado e reassentamento.

(...)

5.Deverão  ser  indenizadas  plenamente  as  pessoas  transladadas  e
reassentadas por qualquer perda ou dano que tenham sofrido como
conseqüência do seu deslocamento.

Depreende-se, portanto, deste artigo que existem procedimentos

23 Art. 3:  “Os povos indígenas têm direito à livre determinação. Em virtude desse direito,  determinam
livremente a sua condição política e perseguem livremente seu desenvolvimento econômico,  social  e
cultural. 
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necessários  a  serem  seguidos  pelos  países  signatários  para  a  remoção  dos

povos indígenas, sendo que, salvo nos casos ora previstos, o retorno destes é a

medida necessária que se impõe. Nesse sentido é o que dispõe o artigo 14 da

referida Resolução: 

Artigo 14: 
1.Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de
propriedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente
ocupam.  Além  disso,  nos  casos  apropriados,  deverão  ser
adotadas  medidas  para  salvaguardar  o  direito  dos  povos
interessados  de  utilizar  terras  que  não  estejam
exclusivamente  ocupadas  por  eles,  mas  às  quais,
tradicionalmente,  tenham  tido  acesso  para  suas  atividades
tradicionais  e  de  subsistência. Nesse  particular,  deverá  ser
dada  especial  atenção  à  situação  dos  povos  nômades  e  dos
agricultores itinerantes.
2.  Os  governos  deverão  adotar  as  medidas  que  sejam
necessárias  para  determinar  as  terras  que  os  povos
interessados  ocupam tradicionalmente  e  garantir  a proteção
efetiva dos seus direitos de propriedade e posse.

3.Deverão  ser  instituídos  procedimentos  adequados  no
âmbito  do  sistema  jurídico  nacional  para  solucionar  as
reivindicações  de  terras  formuladas  pelos  povos
interessados.

Os  princípios  de  direitos  humanos  articulados  no  Pacto

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e no Pacto Internacional

sobre  Direitos  Econômicos,  Sociais  e  Culturais  (PIDESC)  incluem,  de  igual

modo, os princípios de autodeterminação, participação, não-descriminação e

integridade cultural dos povos tradicionais, assim como o bem-estar social e

econômico  destes,  como  basilar  a  garantia  de  seus  direitos.  Desta  forma,

destaca-se: 

Artigo 27 do PIDCP: 

“Nos  Estados  em  que  haja  minorias  étnicas,  religiosas  ou
lingüísticas,  as  pessoas  pertencentes  a  essas  minorias  não
poderão  ser  privadas  do  direito  de  ter,  conjuntamente  com
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outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural,  de
professar  e  praticar  sua  própria  religião  e  usar  sua  própria
língua.”

Artigo 1 do PIDESC: 

“1.  Todos  os  povos  têm  direito  a  autodeterminação. Em
virtude  desse  direito,  determinam  livremente  seu  estatuto
político  e  asseguram  livremente  seu  desenvolvimento
econômico, social e cultural.
2. Para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem
dispor  livremente  de  suas  riquezas  e  de  seus  recursos
naturais,  sem  prejuízo  das  obrigações  decorrentes  da
cooperação econômica internacional, baseada no princípio do
proveito mútuo, e do Direito Internacional.  Em caso algum,
poderá  um  povo  ser  privado  de  seus  próprios  meios  de
subsistência.

3.  Os Estados  Partes  do  Presente  Pacto,  inclusive  aqueles
que  tenham  a  responsabilidade  de  administrar  territórios
não-autônomos e territórios sob tutela, deverão promover o
exercício  do  direito  à  autodeterminação  e  respeitar  esse
direito,  em conformidade com as disposições da Carta das
Nações Unidas”.

 

No âmbito da proteção regional de direitos humanos, ressalta-se a

condenação de países latino-americanos – inclusive do Brasil – pela violação do

art. 21 do Pacto de São José da Costa Rica, justamente pela não observância do

direito dos povos indígenas às suas terras, in verbis: 

“Artigo 21. Direito à propriedade privada: 
1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo dos seus bens. A lei pode
subordinar esse uso e gozo ao interesse social.
2. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante
o pagamento de indenização justa, por motivo de utilidade pública
ou de interesse social e nos casos e na forma estabelecidos pela lei.
3.  Tanto  a  usura  como  qualquer  outra  forma  de  exploração  do
homem pelo homem devem ser reprimidas pela lei.”

Conforme a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos

Avenida Miguel Sutil, 1.120, esquina com a rua J. Márcio (R. Nestelaus Devuisky), no bairro Jardim Primavera,

Cuiabá – MT, CEP: 780330-010, Fone (65) 3612.5000

32



Procuradoria
da República no
Município de Juína

Humanos,  no  julgamento do “Caso Xucuru e  seus  membros vs.  Brasil”,  de

fevereiro de 2018, reiterou-se o entendimento sobre a importância da terra para

os  povos  indígenas,  tal  como  exposto  também  pela  Corte  em  outras

oportunidades24, as quais versavam sobre a questão de direito indígena às suas

terras: 

“(…) o artigo 21 da Convenção Americana protege o estreito
vínculo que os povos indígenas mantêm com suas terras bem
como  com  seus  recursos  naturais  e  com  os  elementos
incorporais que neles se originam. Entre os povos indígenas e
tribais  existe  uma  tradição  comunitária  sobre  uma  forma
comunal da propriedade coletiva da terra, no sentido de que a
posse desta não se centra no indivíduo, mas no grupo e sua
comunidade.  Essas  noções  do  domínio  e  da  posse  sobre  as
terras não necessariamente correspondem à concepção clássica
de propriedade, mas a Corte estabeleceu que merecem igual
proteção do artigo 21 da Convenção Americana.”

Na  mesma  oportunidade,  relembrou  a  Corte  sobre  pontos

indispensáveis para assegurar o respeito da propriedade comunitária das terras

indígenas, 

“1)  a  posse  tradicional  dos  indígenas  sobre  suas  terras  têm
efeitos equivalentes aos do título de pleno domínio concedido
pelo  Estado;  2)  a  posse  tradicional  confere  aos  indígenas  o
direito de exigir o reconhecimento oficial de propriedade e seu
registro; 3) os membros dos povos indígenas que, por causas
alheias  a sua vontade,  tenham saído ou perdido a posse de
suas terras tradicionais mantêm o direito de propriedade sobre
elas,  apesar  da  falta  de  título  legal,  salvo  quando  as  terras
tenham sido legitimamente transferidas a terceiros de boa-fé;
4) o Estado deve delimitar, demarcar e conceder título coletivo
das  terras  aos  membros  das  comunidades  indígenas;  5)  os
membros dos povos indígenas que involuntariamente tenham
perdido a posse de suas terras, e estas tenham sido trasladadas

24 Caso Comunidade Indígena Yakye Axa vs. Paraguai (2005); Caso Comunidade Garífuna de Triunfo de la Cruz e

seus membros vs. Honduras (2015); Caso da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicarágua (2001);

Caso Povos Kaliña e Lokono Vs. Suriname (2015)
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legitimamente a terceiros de boa-fé, têm o direito de recuperá-
las ou a obter outras terras de igual extensão e qualidade; 6) o
Estado  deve  garantir  a  propriedade  efetiva  dos  povos
indígenas e abster-se de realizar atos que possam levar a que
os agentes do próprio Estado, ou terceiros que ajam com sua
aquiescência ou sua tolerância, afetem a existência, o valor, o
uso ou o gozo de seu território;  7) o Estado deve garantir  o
direito  dos  povos  indígenas  de  controlar  efetivamente  seu
território,  e  dele  ser  proprietários,  sem  nenhum  tipo  de
interferência externa de terceiros; e 8) o Estado deve garantir o
direito dos povos indígenas ao controle e uso de seu território
e recursos naturais.”

3. DA TUTELA PROVISÓRIA

O pedido de bloqueio das matrículas em sede de tutela provisória,
providência  requerida  com  fundamento  no  art.  300  c/c  301  do  CPC,  tem
natureza cautelar,  podendo ser revista a qualquer tempo, desde que a parte
interessada  comprove  a  regularidade  do  seu  título,  e  tem  como  objetivo
salvaguardar  a  regularidade  dos  registros  públicos  evitando  prejuízo  a
terceiros de boa-fé, sustando operações derivadas. 

O  art.  300  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  elenca  como
pressupostos  da  concessão  da  Tutela  Provisória  a  probabilidade  do  direito
(fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora). 

Tais pressupostos encontram-se devidamente evidenciados no caso
em tela, senão vejamos: 

A probabilidade do direito resta caracterizada pelos fortes indícios
de  que  as  áreas  constantes  nos  registros  imobiliários  correspondentes  às
matrículas nº  6.390, 6.392, 6393, 6394, 6395, 6396, 6397, 6398, 6399 incidem na
Terra  Indígena  Batelão,  consoante  laudo juntado  no Inquérito  Civil  Público
1.20.000.000567/2006-31.
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Quanto ao perigo da demora,  é evidente que a superveniência de
novos  registros  ou  transferências  de  titularidade  dos  registros  já  existentes
lesionariam  a  ordem  jurídica  e  maculariam  a  regularidade  dos  Registros
Públicos, além de eventualmente prejudicar os interesses de terceiros de boa-fé.

A reversibilidade da medida é evidente visto que a qualquer tempo
ou grau de jurisdição pode ser revogada, retornando ao status quo ante. 

Assim sendo,  a  fim de evitar  lesão à  ordem jurídica e  garantir  a
regularidade  dos  registros  públicos,  salvaguardando,  de  outra  banda,  o
interesse de terceiros de boa-fé, requer o Ministério Público Federal, em caráter
de Tutela Provisória, o BLOQUEIO ADMINISTRATIVO das matrículas e dos
registro imobiliários n.º  6.390, 6.392, 6393, 6394, 6395, 6396, 6397, 6398, 6399
junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos, bem como seja
determinada a ABSTENÇÃO, por parte do serviço de Registro de Imóveis, de
realizar novos registros imobiliários que tenham por objeto as áreas em litígio
e/ou realizar averbações para transferência de titularidade, de acordo com os
arts. 300 e 301, do NCPC e 214, § 3º da Lei n.º 6.015/73 (LRP) 

4. DOS PEDIDOS:

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

1. A determinação de imissão na posse da UNIÃO FEDERAL, na
área proveniente da nulidade dos títulos dominiais dos requeridos, sendo
que,  especificamente  na  parte  coincidente  com  o  tekoha de  Batelão
(perímetro constante do Anexo I), seja dada a permanência na posse aos
indígenas Kaiabi, haja vista a premente tradicion0alidade da área;

2. Para garantir a efetividade da ordem, seja fixada, liminarmente,
multa diária para o caso de descumprimento, no montante de R$ 1.000,00
(um mil reais), para cada demandado que infringir a ordem judicial;

3. Seja  determinado,  em  caráter  de  Tutela  de  Urgência,  o
BLOQUEIO ADMINISTRATIVO liminar das matrículas n.º  6.390, 6.392,
6393, 6394, 6395, 6396, 6397, 6398, 6399, junto ao Cartório de Imóveis, a
fim  de  evitar  lesão  à  ordem  jurídica  e  garantir  a  regularidade  dos
registros  públicos,  bem como salvaguardar  o  interesse  de  terceiros  de
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boa-fé, consoante o disposto nos arts. 300 e 301 do NCPC c/c 214, § 3º da
LRP;

4. Seja determinado ao Cartório do Registro de Imóveis de Porto
dos Gaúchos/MT, que se abstenha de proceder à abertura de matrículas e
registros imobiliários em relação às áreas em litígio, bem como realizar
averbações para transferência de titularidade;

5. Que seja  determinado ao Cartório  de  Registro  de Imóveis  de
Porto  dos  Gaúchos/MT o  registro  do  presente  feito  no  registro  das
matrículas  6.390,  6.392,  6393,  6394,  6395,  6396,  6397,  6398,  6399,  que
discute  a  nulidade dos  títulos  e  a  consequente  ocupação da  área  pela
comunidade indígena de Panambi Lagoa Rica, nos termos do artigo 167, I,
21, da Lei 6.015/73, nas seguintes matrículas (ou as delas decorrentes);

6. A citação dos demandados, para, querendo, contestar a presente
ação no prazo legal, sob pena de revelia;

7. Que sejam julgados procedentes os pedidos da presente Ação
Civil Pública para declarar a nulidade dos títulos contidos nas matrículas
6.390, 6.392, 6393, 6394, 6395, 6396, 6397, 6398, 6399, presentes no Cartório
do  1º  Ofício  da  Comarca  de  Porto  de  Gaúchos/MT,  consistentes  nos
imóveis  rurais  Fazenda  Santa  Terezinha,  de  propriedade  da  parte
requerida  Mário  Veiga  de  Sá,  incidente  totalmente  na  terra  indígena
Batelão,  bem  como  a  nulidade  dos  títulos  da  Fazenda  Sinopema,  de
propriedade da parte requerida Sinopema S.A Indústria, na parte em que
incidente na terra indígena Batelão, com efeitos retroativos à data em que
foram emitidos (efeitos ex  tunc),  nos  termos da fundamentação acima,
com o consequente  CANCELAMENTO das  matrículas  n.º  6.390,  6.392,
6393, 6394, 6395, 6396, 6397, 6398, 6399, junto ao Cartório de Registro de
Imóveis  de  Porto  dos  Gaúchos/MT,  relativas  aos  citados  Títulos
Definitivos,  com  as  averbações  necessárias  em  todos  os  atos  e
transferências subsequentes,  encerrando-se as referidas matrículas,  com
fulcro  nos  art.  214,  233,  inc.  I  e  250,  inc.  I  todos  da  Lei  n.º  6.015/73,
devendo a titularidade dos imóveis reverter ao ente público originário, in
casu, a União Federal, ex vi art. 250, I da mesma lei

8. a  dispensa  do  pagamento  das  custas,  emolumentos  e  outros
encargos, em vista do disposto no artigo 18 da Lei n° 7.347/85.
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9. Com  a  sentença,  após  transitada  em  julgado  a  ação,  que  o
Cartório de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos (MT) seja oficiado
para que sejam tomadas as providências pertinentes, bem como o registro
dos imóveis em nome da União, caso esse registro ainda não exista.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos
em  direito,  em  especial  juntada  de  novos  documentos,  perícia  e  oitiva  de
testemunhas.

Dá-se à presente causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Nestes termos, pede e espera deferimento.
Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2019.

VINÍCIUS ALEXANDRE FORTES DE BARROS
PROCURADOR DA REPÚBLICA
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	O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República signatário, nos termos do disposto no artigo 129, II e III da Constituição da República, o artigo 5º, inciso III, alínea e, e inciso IV e artigo 6º, VII, alínea “c” da Lei Complementar no 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), e os artigos 1º e 5º da Lei no 7.347/85, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente
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