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CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA

AUTOR: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI, MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RÉU: ADAIR ALVES DE ARAUJO, ADEMAR DE SOUZA RIBEIRO, ADEMILSON DE PAULA ARRUDA, 
ADEMILSON  MOURA  DE  SOUZA,  ADEVAIR  LEMOS  DE  MELO,  ADEVALDO  SOUZA  FEITOZA, 
ADOLFA CLARA DA SILVA, ADRIANA CAVALCANTE BARBOSA, ADRIANO ALMEIDA DOS SANTOS, 
AGUINALDO ALVES DA SILVA, AILTON ANDRADE DA SILVA, AILTON DE JESUS, AILTON PEDRO 
RODRIGUES  MARTINS,  ALBERTINA  MARIA  DE  SOUSA,  ALCEBIADES  FIGUEIREDO,  ALCIDES 
BERNARDINO NASCIMENTO, ALCIDES NOVAIS, ALCINDA DA SILVA CARVALHO, ALDEIR MARIA DE 
OLIVEIRA, ALGOSTINHO JOSE RODRIGUES, ALICE DE SOUZA BRANCO, ALICE SANTANA CAMPOS, 
ALMIR JOSE DA SILVA,  ALTAMIRO ANDRE DA SILVA,  ALTAMIRO PEREIRA CAMPOS, ALVAIR DE 
SOUZA DOS REIS, ALVINO DE SOUZA OLIVEIRA, ALZENIR PEREIRA DE JESUS, ALZIRA NUNES 
MATIUSSO, ANA DA ROCHA DE SOUZA, ANA GIL LOPES, ANA LUCIA LOPES DO CARMO, ANA 
MARTINS BARBOSA, ANA PEREIRA DA SILVA, ANA ROSA GOMES FERREIRA, ANATALICIO JOSE DA 
SILVA, ANDRE PEREIRA DA SILVA, ANITA DO NASCIMENTO, ANIZIO DIAS DA SILVA, ANTENOR 
NUNES  DA  SILVA,  ANTONIA  AUXILIADORA  PARREIRA  DA  SILVA,  ANTONIA  DIAS  DA  TERRA, 
ANTONIA  SOARES  RIBEIRO,  ANTONIO  ALVES  DE  SOUZA,  ANTONIO  BALDUINO  FERREIRA, 
ANTONIO BATISTA DE ARAUJO, ANTONIO CORREIA DE MELO, ANTONIO DE OLIVEIRA DOURADO, 
ANTONIO DE SOUZA SILVA,  ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA,  ANTONIO FRANCISCO TERRA, 
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA, ANTONIO JESUS DE SOUZA, ANTONIO JOSE DA SILVA, ANTONIO 
KINHA TAKAHASHI, ANTONIO LEITE NETO, ANTONIO RIBEIRO FERREIRA, ANTONIO SOUZA SILVA, 
ANTONIO TEIXEIRA, APARECIDA ALMEIDA DA ROCHA, APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA, ARION 
FERREIRA  DOS  SANTOS,  ARMANDO  AGUSTINI,  ARNALDO  FURTADO  DE  OLIVEIRA,  ARNON 
GUIMARAES DE MACEDO, AROLDO, ARTUR JOSE DOS SANTOS, ARY DO CARMO, ATAIDE ANDRE 
DA SILVA, AUSTERLINDO GONCALVES DE ARAUJO, AUTO POSTO CRUZEIRO MESSIAS, AVELINA 
XAVIER  DAS  NEVES,  AVITA  RODRIGUES  DE  SOUZA,  BENEDITO  ANTONIO  PIRES,  BENEDITO 
OLIMPIO SILVA, BENTO PONCIANO DA SILVA, BERNARDINO NERES DE SOUZA, BRUNA NAYARA 
RIBEIRO, BRUNO PEREIRA SANTANA, CADEIA COMUNITARIA, CAMERINA CAVALCANTE BARBOSA, 
CARLOS  ALVES  DE  SOUZA,  CARLOS  ANTONIO  DO  CARMO,  CARLOS  FERREIRA  GRACIADO, 
CARLOS RIBEIRO COSTA, CARLOS VICTOR DOS SANTOS, CAROLINA ROSA DOS REIS, CAROLINA 
ROSA DOS SANTOS, CELESTINA ALVES DE SOUZA NETA,  CEMITERIO DE JARUDORE, CICERO 
NERIS  ALVES,  CLARICE ALVES NOGUEIRA,  CLARINDO,  CLARINDO JOSE DA SILVA,  CLARINDO 
PEREIRA DOS SANTOS, CLAUDIA VIEIRA DA SILVA, CLAUDINEIA QUEIROZ DA COSTA, CLAUDIO 
JOSE DA SILVA, CLAUDIONOR SOUZA DOS ANJOS, CLEUZA AUGUSTINI, CORCINA RODRIGUES 
COSTA,  DAILDE  APARECIDA  MARTINS,  DAINE  DA  SILVA  DOURADO,  DANIELA  MENEZES  DE 
ARAUJO,  DANILO  PERES  DA  SILVA,  DARCY  MARIA  COSTA,  DAVID  JOSE  NUNES,  DEJANIRA 
CAROLINA  XAVIER,  DEUSAMAR  FERREIRA  DA  SILVA,  DEUSDETE  LEMOS  DE  MELO,  DILCE 
RODRIGUES  MARTINS,  DIRCEU  ALVES  DOS  SANTOS,  DIVACI  CONCEICAO  DA  SILVA,  DIVINA 
PEREIRA DOS SANTOS, DOMINGOS VIANA, DONIZETE PEDRO DE OLIVEIRA, EDEJALMA NOVAIS 
DA SILVA, EDILSON CORREA PEREIRA, EDILSON DE PAULA ARRUDA, EDIMAR GIL LOPES, EDITE 
PAULA DE ARRUDA, EDSON ALMEIDA BRANCO, EDSON ALVES PERROT, EDUARDO DOS SANTOS 
FIGUEIREDO  ROCHA,  EDVIGES  LIMA  DA  SILVA,  ELENI  RODRIGUES  GUIMARAES,  ELI  GOMES 
RIBEIRO, ELIANE DE OLIVEIRA SILVA, ELIAS FERREIRA DA SILVA, ELIAS NERY DO PRADO, ELIENE 
DE  ALMEIDA  RODRIGUES,  ELIENE  SOUSA  DOS  SANTOS,  ELINEY  LOPES  DA  SILVA,  ELIO 
CARVALHO DE OLIVEIRA,  ELIO  PEREIRA DE  SOUZA,  ELISDETE  PARREIRA  DA SILVA,  ELIZETE 
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ALVES DA SILVA, ELOISA ALVES DA SILVA, ELOIZO JOSE DOS ANJOS, ELPIDIO HONORIO DA SILVA, 
ELSON  PEREIRA  MIRANDA,  ELZITA  MARIA  VIEIRA,  ERCIDES  ALBINO  PRUDENCIO,  ERNANDO 
CABRAL  MACHADO,  ESCOLA  DE  1  GRAU  FRANKLIN  CASSIANO,  ESMERALDINA  SODRE  DE 
OLIVEIRA,  ESPOLIO  DE  PAULO  FAUSTINO,  ESPOLIO  DE  RAIMUNDO  DA  SILVA  CARVALHO, 
ETEVALDO DE SOUZA LOPES, EUCLIDES ROCHA DOS SANTOS, EULALIA ANA MARIA DA SILVA, 
EUNICE LOPES DA SILVA, EURIPIA BALCIONOR RIBEIRO DA SILVA, EUZITA OLIVEIRA DE SOUZA, 
EVA  ISABEL  MACHADO,  EVA  PEREIRA  DA SILVA,  EVENES  JOSE  REZENDE,  EVOLNEI  MILECH, 
FIDELCINO FERREIRA DOS REIS, FILISBINA FERREIRA RODRIGUES, FRANCISCO ALVES PEQUENO, 
FRANCISCO  ANTONIO  PEDRO,  FRANCISCO  BELO  FILHO,  FRANCISCO  DE  ALMEIDA  BRANCO, 
FRANCISCO DE JESUS, FRANCISCO DIAS TERRA, FRANCISCO FELINTO DE SOUSA, FRANCISCO 
FERREIRA  BARBOSA,  FRANCISCO  FLORENCO  DA  ROCHA,  FRANCISCO  JOSE  DOS  SANTOS, 
FRANCISCO VALDIVINO DE SOUZA, GABRIEL DE CARVALHO BRANCO, GENIZ OLIMPIO DA SILVA, 
GERALDO COELHO DE ALMEIDA, GERALDO LOPES DO NASCIMENTO, GERALDO PEDRO MARTINS, 
GERULINO FERREIRA DOS SANTOS, GICIELIA SOARES DE LIMA, GILBERTO DE ALMEIDA BRANCO, 
GIOMAR MACIEL DOS ANJOS, HAMILTON PEREIRA DE FRANCA, HELENA MATIUSSO DOS SANTOS, 
HENRIQUE  ALVES  DA  SILVA,  HERMENEGILDO  BISPO  DA  COSTA,  HERMENEGILDO  PEREIRA 
CAMPOS,  HERMILTON SOUZA SANTOS,  HERMINIA  DE  SOUZA ALMEIDA,  HILDA IRACEMA DA 
SILVA,  HILTO  FRANCISCO  DOS  SANTOS,  IDALINA  RODRIGUES  DOS  SANTOS,  IGREJA 
CONGREGACAO  CRISTA  DO  BRASIL,  IGREJA  NOSSA  SENHORA  DA  GLORIA,  ILCA  MARIA  DA 
COSTA, ILDO ALFREDO CAVALCANTE COSTA, ILEANA SANTOS DOURADO, ILTO FRANCISCO DOS 
SANTOS, IRACI MARIA DA SILVA CARVALHO, IRAIDES DA SILVA CARVALHO, ISABEL DA SILVA 
QUEIROZ, ISABEL NEVES DA SILVA, IVANI ALVES DO CARMO, IVANILDES CAROLINA DA SILVA, 
IVANJO DE SOUZA ROCHA, IVONETE RODRIGUES DOS SANTOS, IZALTINA FRANCISCA CARDOSO, 
IZARIAS JOSE DE ALMEIDA, IZAULINA PEREIRA DA CRUZ, IZAURA DE OLIVEIRA FERREIRA, IZIDIO 
FRANCISCO PEREIRA, IZOLINA MARIA DA SILVA, JAIR ARAUJO DOS SANTOS, JAIR CORREIA DE 
MELO,  JANAINE PEREIRA MACHADO,  JANETE PEREIRA SOUZA,  JANUARIA PIRES DE MACEDO, 
JARLEY FIGUEIREDO, JESUINA DE OLEGARIO, JOANA ALVES DE AMORIM, JOAO ANTONIO ALVES 
DE SOUZA, JOAO ANTONIO RODRIGUES, JOAO BATISTA DOS REIS, JOAO GOMES DE ARAUJO, 
JOAO  HELIO  GOMES  FERREIRA,  JOAO  JOSE  DA  SILVA,  JOAO  LEIVAS  MARTINS,  JOAO  LOPES 
PEREIRA, JOAO MARCOS DA SILVA, JOAO OLIMPIO DA SILVA, JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS 
FILHO, JOAQUIM FRANCISCO DOS SANTOS, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA, JOAQUIM MIGUEL DE 
ANDRE, JOAQUIM PEDRO MARTINS, JOAQUIM RIBEIRO COSTA, JOAQUIM SOARES NUNES, JOARI 
BATISTA  DA  SILVA,  JOCELINO  SALVIANO  DE  OLIVEIRA,  JONAS  DA  SILVA  MATTOS,  JONAS 
RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSE ANASIO DA SILVA, JOSE ANDRADE DE LIMA, JOSE ANDRE DA 
SILVA, JOSE ANDRE DE LIMA, JOSE APARECIDO DOS REIS, JOSE AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, 
JOSE CAETANO SOBRINHO, JOSE CARLOS DA SILVA, JOSE CORREA DE MELO, JOSE COSTA DE 
SOUZA, JOSE DA CRUZ NUNES, JOSE DA LUZ FILHO, JOSE DE CARVALHO BRANCO, JOSE DE 
OLIVEIRA BARBOZA, JOSE DINIZIO MARTINS, JOSE DUARTE DE OLIVEIRA, JOSE FRANCISCO DE 
SOUZA  BARBOSA,  JOSE  GALDINO  BARBOSA,  JOSE  GUIMARAES  MACHADO,  JOSE  HOLANDA 
ALENCAR, JOSE ILTO PEREIRA, JOSE ITAMAR PEREIRA, JOSE JOAQUIM VIEIRA, JOSE LUIZ ROCHA, 
JOSE MARIANO RODRIGUES,  JOSE MARQUES PEREIRA,  JOSE MAXIMO DE PAIVA FILHO,  JOSE 
NILTON DE ALMEIDA RODRIGUES, JOSE PACIFICO RODRIGUES, JOSE PEREIRA DOS REIS, JOSE 
RENATO DE ALMEIDA, JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, JOSE RODRIGUES DE SOUZA, JOSE 
SOARES DE BRITO, JOSE VALDIVINO DE SOUZA, JOSEFA ALVES PIRES, JOSELICE PEREIRA VIEIRA, 
JOSELITA  RIBEIRO  DE  SOUZA,  JOSINITA  PORTO  RODRIGUES  SAMPAIO,  JULINDA  ANGELICA 
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SELVINA,  JURACI  DE  OLIVEIRA  BARBOSA,  JURACY  ROSA  DE  ARAUJO,  JUSTINO  PEREIRA  DE 
SOUZA, KELEN LOPES CARLOTA, KEZIA LOPES DA SILVA, LADISLAU ARAUJO ROCHA, LALI MACIEL 
DOS ANJOS,  LAZARA AUGUSTA DE ARAUJO,  LAZARA AUGUSTA OLIVEIRA,  LAZARO DA SILVA 
CARVALHO, LEANDRO MOURA DA ROCHA, LEIA LOPES DA SILVA FERRO, LEODILIO GIL LOPES, 
LEONEL LEITE VIEIRA, LEONICE DA SILVA RODRIGUES, LIDIANE DA COSTA DUARTE, LINA MARIA 
DE  JESUS,  LINDINALVA  DA  SILVA  NASCIMENTO,  LINDOMAR  DE  SOUZA  SILVA,  LINDOMAR 
RODRIGUES  DA  COSTA,  LIVANDA  LOPES  CARLOTA,  LIZARAUDA  GIL  GOMES,  LORIVAL 
RODRIGUES DOS SANTOS, LOURIVAL ALVES DA SILVA, LOURIVAL PAULA DE ARRUDA, LUCIENE 
AMELIA DOURADO, LUCINEIDE ALVES DA SILVA, LUCIVANIA GOMES FERREIRA, LUIZ LINO DE 
SOUZA, LUIZA FLORENCA DA ROCHA, LURDES DA SILVA DOS ANJOS, LUZENIR MARTINS, LUZIA 
DA PENHA DOS SANTOS, LUZIA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, LUZINER DOS REIS TOMAZ, 
MANOEL  BENTO  DE  ALMEIDA,  MANOEL  DONIZETE  ALVES,  MANOEL  FRANCISCO  DE  SALES, 
MANOEL  JOSE  DA  SILVA,  MANOEL  LUIZ  DA  SILVA,  MARCELA  CARRIJO  SILVA  DA  SILVEIRA, 
MARCELINA GONCALVES PENA, MARCELO CASETTA, MARCELO SCALEZ, MARCIA REGINA RAMOS, 
MARCOS  LEANDRO  ALVES  DA  SILVEIRA,  MARCOS  LOPES  NETO,  MARGARETH  SANTOS  DE 
OLIVEIRA, MARIA ALVES CAVALCANTE, MARIA AMELIA DOS ANJOS, MARIA ANDRADE DE LIMA 
PEREIRA,  MARIA APARECIDA DE ALMEIDA,  MARIA APARECIDA MARTINS,  MARIA AUXILIADORA 
SANTOS MONTEIRO, MARIA CANDIDA DE JESUS, MARIA CARMELITA DA CRUZ, MARIA DA GLORIA 
ALVES COSTA, MARIA DAS GRACAS ALVES DA SILVA, MARIA DE ALMEIDA BRANCO, MARIA DE 
FATIMA COSTA, MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, MARIA DE LURDES DA SILVA, MARIA 
DIVINA VILELA, MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA, MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA, MARIA DOS 
ANJOS FERREIRA, MARIA DOS SANTOS SOUZA, MARIA ELITA DA CONCEICAO, MARIA EUGENIA 
ALVES  DOS  SANTOS,  MARIA  EVANGELISTA  OLIVEIRA,  MARIA  FERNANDES  DA  SILVA,  MARIA 
GOMES FERREIRA,  MARIA HONORIA DE SOUZA,  MARIA INAURA FERREIRA DE SOUZA SILVA, 
MARIA ISABEL SOARES ROMERO, MARIA JOSE ALMEIDA RODRIGUES, MARIA JOSE ARAUJO DOS 
SANTOS, MARIA LOPES DA SILVA, MARIA LURDES DA SILVA, MARIA MENEZES DA CONCEICAO, 
MARIA NEUZA GOMES BRANCO, MARIA PEREIRA DA SILVA, MARIA PEREIRA DE SOUZA, MARIA 
RODRIGUES DA SILVA, MARIA RODRIGUES SOBRINHO, MARIA SANTANA DE OLIVEIRA, MARIA 
TOME DA SILVA, MARIANGELA DE PAULA BORTOLOTI, MARILSA DE SOUZA ALMEIDA, MARILVA 
FERREIRA GOMES, MARILZA ALVES CARMO, MARILZA ALVES DE ARAUJO, MARILZA DE ALMEIDA 
BRANCO,  MARINO  NEVES  DOS  SANTOS,  MARIO  D  ANUNCIACAO  NOGUEIRA,  MARIVALDO 
RIBEIRO DE ARAUJO, MARLENE DOS SANTOS SILVA, MARLENE TANAJURA RODRIGUES, MARTIN 
ELOI DOS SANTOS, MATILDA MARIA DE JESUS, MAXIMIANO DE ALMEIDA BRANCO, MAXSUELMA 
ARAUJO DE SOUZA, MIGUEL DE OLIVEIRA, MILTON DE ARAUJO ROCHA, MILTON RODRIGUES DOS 
SANTOS, MINERVINA FRANCISCA PEREIRA, MIRIAN RAMOS FERREIRA, MOACYR, MOISES JOSE 
NUNES,  NAIR  FRANCISCA  DE  OLIVEIRA,  NAIR  GOMES  DA SILVA,  NALVA LUCIA  TAVARES  DA 
COSTA, NELSON JOSE DOS ANJOS, NEUSA MELO DA SILVA, NICANOR JOSE DA SILVA, NILDETE 
LEMES NOVAIS, NILTANOR OLIVEIRA DOS SANTOS, NILVANY MELO DOS SANTOS, NILZA COSTA 
FERREIRA, NIMIA CONCESSO LOPES DA SILVA, NOEMY LOPES DA SILVA, NORMA SANTOS DA 
SILVA, ODENIR PEREIRA DE JESUS, ODESVALDO RODRIGUES DE SOUZA, ODILHA ADELAIDE DOS 
SANTOS, ODILIA FRANCISCA DOS REIS, OREZINA ALVES DO CARMO, OTANILIO FRANCISCO DE 
ASSIS,  OTAVIANO  FRANCISCO  DOS  SANTOS,  OTAVIANO  FRANCISCO  OLIVEIRA,  PALMIRA 
FERNANDES  DA  SILVA,  PATRICIA  DA  CRUZ,  PAULINA  ALMEIDA  SOUZA,  PEDRO  ANTONIO 
MARTINS, PEDRO FERREIRA DE MORAIS,  PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS, PEDRO JOAO DA 
SILVA,  PEDRO  PEREIRA  DOS  SANTOS,  PEDRO  TEIXEIRA  DA  SILVA,  PEROLINA  DE  SOUZA 
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PACHECO, PRUDENCIANO FRANCISCO ALVES, PULQUERIO RIBEIRO CAMPOS, QUESIA PEREIRA 
BARBOSA, RAEL FERREIRA GOMES, RAILDO SABOIA LEITE, RAIMUNDO CARVALHO CARNEIRO, 
REGINALDO  NEVES  DOS  SANTOS,  REINALDO  GONCALVES  DOS  ANJOS,  REINAN  ALVES  DA 
COSTA,  RENATO  RODRIGUES  DA  CUNHA,  RITA  MARIA  PEREIRA,  RONAIR  FRANCISCA  DOS 
SANTOS, RONIVAN FIGUEIREDO DE CARVALHO, ROSA LIMA DE JESUS DA SILVA, ROSANGELA DA 
COSTA, ROSELY DE CARVALHO MIRANDA, RUBENS DE SOUZA MOURA, RUDIVALDO ALVES DA 
SILVA, RUTH LOPES DA SILVA, SALATIEL ALEIXO DE OLIVIERA, SALUSTIANO JOSE DE SANTANA, 
SALVADOR JOSE DE SOUZA, SAMUEL SOARES SANTOS, SANDRA PEREIRA MIRANDA, SEBASTIAO 
ALVES DA SILVA, SEBASTIAO BERNARDES DA SILVA, SEBASTIAO ELOI DOS SANTOS, SEBASTIAO 
HONORIO  DA  SILVA,  SEBASTIAO  PEREIRA  DA  SILVA,  SELENY  CLEMENTE  DA  SILVA,  SELMA 
SOARES RIBEIRO, SEVERIANO LINO DE SOUZA, SEVERINO ALBINO DA SILVA, SEVERINO ALCIDES 
DA  SILVA,  SEVERINO  ALVES  RAFAEL,  SINDERLEY  ALVES  DE  SOUZA,  SIRLEY  DE  SOUZA 
PRUDENCIO, SIVALDO OTAVIO DA SILVA, TELMA MARIA AGUIAR ROTA, TEMISTOCLES PEREIRAS 
DE ARAUJO, TEREZINHA GOMES BRANCO, TEREZINHA RODRIGUES MARTINS, TERTULINO DOS 
REIS TOMAZ, THEREZA PEREIRA DOS SANTOS, VALCONERIO SILVINO ANDRADE, VALDECI DE 
CARVALHO MIRANDA,  VALDEIR PEREIRA DE SOUZA, VALDEIR VIEIRA DE ALELUIA,  VALDEMIR 
FERRO,  VALDERSON ALVES  DE  MELO,  VALDEVINA  ALVES  DE  SOUZA,  VALDEVINA  OLIVEIRA, 
VALDINEIS NUNES MATIUSSO, VALDIR PEREIRA CAMPOS, VALDIVINO JOSINO DE SOUZA, VALTELI 
DE CARVALHO MIRANDA, VALTER SEBASTIAO RIBEIRO, VANDERLEI GOMES FERREIRA, VERGINIA 
RODRIGUES  DA  COSTA,  VICENTE  FERNANDES  BARBOSA,  VILDETE  RODRIGUES  DE  SOUZA, 
VILMA  LUCIA  DE  SOUZA  SILVA,  VIRIATO  BORTOLOTI,  VITOR  ANTONIO  PIRES,  VITORINO  DE 
ALMEIDA  BRANCO,  VIVALDO  JOSE  DA  SILVA,  WALDINA  MARIA  FERREIRA  DOS  SANTOS, 
WALDINEY  AUGUSTINI,  WELLINGTON  AGUIAR  DA  SILVA,  WELLINGTON  MARTINS  BARBOSA, 
WILSON PERES DA SILVA, ZAILDE ALVES SANTOS, ZENILDA ALVES CARMO, ZILAIR AGUIAR DE 
ARAUJO, ZILENE AGUIAR DE ARAUJO, ZILMA AGUIAR ARAUJO

S E N T E N Ç A

Tipo A

VISTOS EM INSPEÇÃO 2019

Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal – MPF 

e pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI em desfavor de Edson Alves Perrot e outros, 

acima especificados, em que se objetiva a desocupação da Terra Indígena Jarudore, 

situada no Município de Poxoréu/MT.

O  parquet  federal  narrou,  na  inicial  (fls.  9/28),  que:  a) instaurou  o 

procedimento administrativo nº 08100.000737/99-74 a fim de apurar denúncias de 
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violações ao direito da etnia Bororo ao usufruto das terras indígenas localizadas no 

Município de Poxoréu/MT; b) as denúncias se referem à Terra Indígena Jarudore, que foi 

demarcada por Marechal Cândido Rondon no ano de 1912, com uma área equivalente 

a 100.000 ha (cem mil hectares); c) o mapa da demarcação original e as cadernetas 

de campo foram extraviados, restando apenas os seus registros históricos;  d) em 18 

de  agosto  de  1945,  o  Estado  de  Mato  Grosso,  atendendo  aos  interesses  de 

garimpeiros,  fazendeiros  e  arrendatários,  publicou o Decreto n.º  684,  reduziu  a  TI 

Jarudore, eis que reservou somente 6.000 ha (seis mil hectares) para o usufruto dos 

indígenas;  e) posteriormente, o Departamento de Terras e Colonização do Estado de 

Mato Grosso,  por  meio de despacho proferido em 22 de agosto de 1951,  reduziu 

novamente a área destinada aos Bororos, fixando-a em 4.076 ha (quatro mil e setenta 

e seis hectares);  f) o título definitivo de doação da área à União, então expedido, foi 

registrado no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Poxoréu/MT em 22 de 

agosto de 1958 (livro 3C, fls. 162-v e 163, matrícula nº 3.547);  g) mesmo depois do 

registro da área como propriedade da União, os direitos dos índios sobre a TI Jarudore 

ainda foram afrontados pela Lei estatal nº 1.191, de 21 de dezembro de 1958, que 

criou  o  Distrito  de  Paz  de  Jarudore  no  Município  de  Poxoréu/MT,  com  uma  área 

equivalente a 142.800 hectares, sobreposta às terras reservadas aos índios; h) esses 

fatos  demonstram que além de terem sido  “vitimados  pela  ação dos  fazendeiros,  

grileiros e garimpeiros”  e “abandonados pelo Poder  Público Federal  que pouco ou  

nada fez para proteger e resguardar o seu território tradicional”,  os Bororos ainda 

foram “expulsos de suas terras por atos sucessivos do Estado de Mato Grosso” (fl. 13), 

i)  como  decorrência  desse  processo,  os  indígenas,  “violentados  nos  seus  direito,  

maltratados, famintos e doentes, vitimados por surto de tuberculose”, foram levados a 

“desocupar  a  área,  permanecendo  apenas  uma  família  [...]  que  lá  perdurou  até 

1983”;  j)  a conduta arbitrária dos entes federativos e das pessoas interessadas na 

exploração econômica das terras indígenas expôs os indígenas da etnia Bororo a um 

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VICTOR DE CARVALHO SABOYA ALBUQUERQUE em 28/06/2019, com base na Lei 
11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 5944653602207.

                                 Pág. 5/110



 

  0  0  1  0  6  2  5  8  5  2  0  0  6  4  0  1  3  6  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDONÓPOLIS

Processo N° 0010625-85.2006.4.01.3600 (Número antigo: 2006.36.00.010626-8) - 1ª VARA - RONDONOPOLIS
Nº de registro e-CVD 00216.2019.00013602.1.00650/00128

“processo de desintegração cultural, de perda da identidade étnica e de todo o vínculo  

histórico” de forma que o retorno deles “emerge como condição de sobrevivência  

enquanto povo indígena”; k) a TI Jarudore “jamais integrou o patrimônio do Estado de  

Mato  Grosso,  porque  sempre  foi  de  ocupação  tradicional  indígena,  tanto  que  foi  

demarcada pelo Marechal Cândido Rondon em extensão muitíssimo superior aquela  

ora pleiteada”; l) “a expulsão dos índios – e até mesmo o extermínio – não acarretam  

o domínio dos Estados-Federados sobre as terras indígenas que integram o patrimônio  

da União desde 1934”.

Ao cabo, o MPF alegou urgência e requereu a concessão de decisão liminar 

para a imediata desocupação da TI Jarudore pelos não índios.

O pedido de liminar foi indeferido em decisão proferida em 10 de agosto de 

2006 (fl. 1.774), contra a qual o MPF interpôs agravo de instrumento (fls. 1.777/1.795).

Às  fls.  1.789/1.817  constam  petição  e  documentos  de  Milton  Mascagni 

Baptista Filho, em que alega que o imóvel rural por ele adquirido foi invadido pelos 

índios da etnia Bororo. Diante disso, requereu a este juízo que fosse determinada a 

saída dos índios de suas terras.

Na sequência sobreveio aos autos a petição do MPF de fls. 1.868/1.878. O 

parquet arguiu que depois das primeiras medidas dos órgãos oficiais no sentido de 

retomar a TI Jarudore, instaurou-se um clima de violência e tensão entre os não índios 

e os Bororo, com a ocorrência de ameaças e atentados contra a vida de lideranças 

indígenas, o que culminou com o assassinato do indígena Helenildo Bataru Erigi, que 

foi alvejado “com tiros à queima-roupa à porta de sua casa” em 17.3.2007. Aduziu que 

havia notícias da formação de “uma espécie de milícia armada” em meio à população 

do Município, cujo objetivo é o de expulsar novamente os Bororos e manter a posse 

dos não índios sobre as terras. Sustentou que tais fatos sugerem a possibilidade de se 
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“desencadear  um  processo  de  violência  sem  precedentes,  cujas  consequências  

mostram-se desastrosas e imprevisíveis”, o que lhe serviu para requerer novamente a 

tutela liminar. Anexou documentos às fls. 1.879/1.900.

Referido pedido foi indeferido na decisão proferida em 3 de agosto de 2007, 

às fls. 1.904/1.905 dos autos.

Seguiram-se atos de comunicação e citação (fls. 1.907/1.999).

Nas petições de fls.  2.000/2002 e de fls.  2.005/2.006,  o MPF requereu a 

citação dos réus por oficial de justiça e pugnou pela realização de audiência pública no 

Distrito de Jarudore,  “com o objetivo de esclarecer às partes envolvidas o objeto do  

feito  e  suas  consequências”.  A  FUNAI  formulou  as  mesmas  pretensões  às  fls. 

2010/2012.

Decisão  às  fls.  2.014/2.015,  proferida  em  17  de  fevereiro  de  2009, 

indeferindo o pedido de realização de audiência pública e autorizando a citação por 

oficial de justiça dos réus não cientificados da ação até aquela data. 

Mandado  de  citação  e  certidão  do  oficial  de  justiça  às  fls.  2.023/2.074. 

Petição do MPF às  fls.  2.079/2.080,  solicitando que o  oficial  de justiça promova a 

citação de todos os moradores do Distrito não incluídos no polo passivo.

Às fls. 2.083/2.757 aportou aos autos contestação e documentos pelos réus 

Nelson José dos Anjos,  Reinan Alves da Costa,  Manoel  de Almeida Branco,  Izaulina 

Pereira da Cruz, Juraci de Oliveira Barbosa, Joaquim Francisco dos Anjos Filho, Justino 

Pereira  de  Souza,  Nair  Francisca  de  Oliveira  Alves,  Francisco  de  Almeida  Branco, 

Henrique Alves da Silva, Hermenegildo Bispo Da Costa, Francisco Alves Pequeno, Edson 

Alves Perrot, Antonio Souza Silva, Pedro Antônio Martins, João Antônio Rodrigues, Zilene 
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Aguiar Araújo, Ana Rocha de Souza, Antônio Francisco Terra, Ana Gil Lopes, José André 

da Silva, Antônio Batista de Araújo,  Alcides Novaes,  Antônio José da Silva,  Severino 

Alcides da Silva, Tereza Pereira dos Santos, Antonio Francisco Vieira, Otaviano Francisco 

Vieira,  José  Caetano  Sobrinho,  Miguel  de  Oliveira,  Luiz  Lino  de  Souza,  Deusamara 

Ferreira da Silva, Idalina Rodrigues dos Santos, Martin Elói  dos Santos, Alzira Nunes 

Matiusso, Hilton Francisco dos Santos,  Leodílio Gil  Lopes, Manoel  Bento de Almeida, 

Manoel  José  da  Silva,  Domingos  Viana,  Artur  José  dos  Santos,  Raimundo  Carvalho 

Carneiro,  Odília  Francisca  dos  Reis,  Ari  do Carmo,  Joaquim Soares Nunes,  Francisco 

Valdivino de Souza, José de Carvalho Branco, Joaquim Francisco dos Santos, Altamiro 

Pereira  Campos,  Maria  Pereira  de  Souza,  Geraldo  Lopes  do  Nascimento,  Aparecida 

Furtado de Oliveira, Antônia Auxiliadora Parreira da Silva, João José da Silva, Carlos 

Ferreira Graciano,  Marcelo Casetta  e  José André de Lima;  bem como por  réus  não 

residentes  no  Distrito  de  Jarudore,  a  saber  Geraldo  Pedro  Martins,  Algostinho José 

Rodrigues, Laurêncio José Rodrigues, Alcides Araújo Rocha, Almira Rita De Souza Xavier, 

Manoel  de  Souza  Oliveira,  Evenes  José  Rezende,  Manoel  Moreira  Dos  Santos,  José 

Galdino  Barbosa,  Maria  Dolores  Do  Nascimento  e Agenor  José  Dourado. 

Preliminarmente, arguiram a incompetência do juízo, a inépcia da inicial e a carência 

da ação. No mérito, rebateram todos os fundamentos da inicial, argumentando que: a) 

como  os  índios  abandonaram  a  região  em  1983,  os  ocupantes  tem  direito  à 

regularização, conforme preceitua o Estatuto dos Índios; b) a área de 4.076 hectares 

doadas pelo Estado era “apenas um ponto de parada e estadia quanto índios em  

trânsito  passavam  por  Poxoréu,  de  modo  que  a  terra  concedida  não  era  para  

ocupação definitiva de ninguém”; c) “extinto o usufruto por abandono, o Poder Público  

utilizou as ditas terras para criar um Distrito de Jarudori, onde existe uma cidade e  

mais de 200 (duzentas) famílias de pequenos proprietários rurais, o que significa que  

sobre  as  ditas  terras  existe  um  problema  social  de  interesse  público  de  maior  

relevância do que preservar terras para índios que não existem mais o aldeamento e  
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nem mesmo a comunidade existe de modo definitivo e localizado”; d) “se as terras 

foram cedidas para usufruto dos índios e estes abandonaram o local há décadas, é  

certo que houve a extinção da finalidade e extinto o direito pelo abandono, volvida as  

terras para a concessão para cumprir a sua finalidade, porque a União Federal nem  

sequer pode ser  proprietária  de terras,  cuja finalidade da lei  é  cumprir  o  seu fim  

social”; e) “não existe ocupação tradicional de índios, porque a própria inicial diz que o  

aldeamento foi extinto há várias décadas”; f) “no dia 5.10.1988, não existia índios  

morando  no  distrito  de  Jarudore,  ou  seja,  na  área  em  litígio,  porque  tinham  

abandonado o imóvel antes da FUNAI receber a escritura, logo a doação perdeu o  

objeto”;  g)  mais  de  mil  famílias  serão  atingidas  pelo  eventual  acolhimento  da 

pretensão  inicial,  “todas  com  residência  fixa,  cumprindo  a  função  social,  com 

benfeitorias feitas de boa-fé”; h) “despejar 100 (mil) pessoas” não é “fazer justiça  

social,  pois  fere  a dignidade da pessoa humana,  conforme o art.  1º,  inciso III,  da  

CF/88, não promove o bem de todos, [...] ferindo objetivos fundamentais da república,  

nos  ermos  do  art.  3º,  I,  II,  III  e  IV,  da  CF/88,  fere  o  princípio  da  igualdade,  da  

propriedade pela posse da terra, art. 5º, da CF/88”; 

Certidão do Oficial de Justiça à fl. 2.773, no sentido de que há “um número 

significativo  de pessoas  residentes” na região da Terra  Indígena Jarudore que não 

foram incluídas na petição de ingresso e que a área possui locais de difícil acesso, o 

que torna necessário o fornecimento, pela parte autora, de meios para identificação, 

qualificação e citação dos moradores.

Manifestação do Estado de Mato Grosso às fls. 2775/2781, pugnando pelo 

reconhecimento da nulidade da sua citação.

Decisão  à  fl.  2.786,  prolatada  em  24  de  março  de  2010,  acolhendo  a 

preliminar  de  nulidade  da  citação  do  Estado  de  Mato  Grosso  e  determinando  a 
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intimação da FUNAI para fornecer recursos para o cumprimento das diligências de 

identificação e citação de moradores não índios.

Instada,  a  FUNAI  se  manifestou  às  fls.  2.792/2.793,  solicitando  o 

detalhamento do “tipo de apoio necessário e cronograma das atividades” relacionadas 

à  diligência  de citação.  O oficial  de justiça responsável  pela  diligência apresentou 

informações à fl. 2.795.

Petição do MPF à fl. 2.797, em que anexa ao feito um relato de integrante 

da comunidade indígena sobre a luta da etnia por suas terras (fls. 2.798/2.799).

Petição da FUNAI às fls. 2.800/2.802, mencionando as providências tomadas 

no sentido de auxiliar o oficial de justiça nas diligências de citação.

Renovada a citação do Estado de Mato Grosso, este ofereceu contestação e 

documentos às 2.814/2.927. Em preliminar, suscitou a incompetência do juízo, a sua 

ilegitimidade passiva e a necessidade de citação do Município de Poxoréu/MT e da 

União,  a  fim de comporem a relação processual.  Quanto ao mérito,  destacou,  em 

síntese, que: a) após a reserva da área indígena por meio do Decreto-lei n.º 684/1945, 

cabia ao Serviço de Proteção ao Índio repelir a ocupação por não índios, de forma que 

não pode responder pela omissão do órgão federal; b) a parte autora não especificou 

os atos que teria praticado no sentido de legitimar “a posse do povo não-indígena na  

área destinada ao uso dos bororos”;  c)  “os fatos históricos revelam que os índios  

bororos, justamente por ter costumes e práticas tradicionais de deslocamento sazonal,  

não  tinham  a  tradição  de  se  fixar  permanentemente  num  local  determinado,  

circunstância fática que levou ao apossamento da área por agricultores vindos de  

outras regiões do Brasil e Estado”; d) a reserva da área para a posse e ocupação dos 

índios não significa que se trata de “posse imemorial das tribos indígenas”, já que a 

Lei  n.º  6.001/73 (Estatuto do Índio)  menciona outras modalidades de demarcação, 
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como a “reserva indígena”, que pode incidir inclusive em área de domínio público ou 

de domínio privado; e) na data da promulgação da Constituição de 1988 “não mais 

havia evidência de posse permanente dos índios na região, mas a posse mansa e  

pacífica, consolidada na situação fática dos povos não-índios da comunidade jarudóri”; 

f)  a  própria  FUNAI  tentou  promover  a  permuta  da  área  por  outra  equivalente, 

conforme é  verificado  da  manifestação  do  advogado  da  autarquia  coligida  às  fls. 

473/474 dos autos, o que comprova o abandono e extinção do “aldeamento”; g) o 

laudo  antropológico  anexado  à  inicial  (fls.  202/306)  foi  “baseado  em  históricos 

subjetivos e depoimentos motivados das partes interessadas nos processos”, sendo 

que a documentação que o embasa “carece de contraditório”.

Entre as fls.  2.929/3.018 encontram-se os atos de identificação e citação 

dos moradores do Distrito Jarudore que não constavam da peça inaugural.

Ato contínuo, consta uma certidão de desentranhamento das fls. 3.020 a 

3.102. 

Contestação e documentos por Rubens Pereira Fagundes às fls. 3.104/3.177, 

com preliminares de incompetência do juízo, de inépcia da inicial e de ilegitimidade 

passiva, esta última fundada na alegação de que a área de sua propriedade não é 

alcançada pela terra indígena (fl. 3.115). No mérito, alega que na década de 1950 “os 

próprios silvícolas já haviam abandonado a área em questão por sua própria vontade  

e assim manifestando seu desapego com aquelas terras, uma vez que a caça e pesca  

tornaram-se  escassas”,  o  que  restaria  comprovado  pela  Sessão  Extraordinária  da 

Câmara Municipal de Poxoréu/MT, de 9 de julho de 1959, promovida para “incorporar 

ao Patrimônio Municipal a gleba ‘Aldeia Jarudore’ com área de 4.706 ha”; que somente 

as terras ocupadas pelos índios na data da promulgação da Constituição Federal de 

1988 são protegidas como “terras indígenas”, o que não ocorre na situação dos autos; 
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e que “tomou todos os cuidados ao adquirir sua fazenda, verificando que se tratava  

do excesso das fazendas ‘Torrinha’ e ‘Piaboga’, adquiridas do Estado de Mato Grosso  

nos idos de 1950, verificando que o marco das terras indígenas não se encontrava  

dentro da área que estava comprando, adquirindo o imóvel de boa-fé”.

O MPF apresentou réplica às contestações às fls. 3.180/3.190.

Despacho à fl.  3193, prolatado em 18 de maio de 2011, suspendendo o 

andamento  do  feito  até  o  julgamento  da  exceção  de  incompetência  nº  7436-

26.2011.4.01.3600. 

Depois,  por  meio  da  decisão  proferida  em  20  de  maio  de  2011  (fls. 

3.196/3.196),  o  Juízo da Terceira Vara Federal  da Seção Judiciária  de Mato  Grosso 

declinou na competência para o processamento da ação em favor desta Subseção 

Judiciária de Rondonópolis/MT.

 Após a redistribuição, os autos foram remetidos ao MPF, que apresentou a 

petição e documentos de fls. 3.204/3.252. Aduz que: a) desde o ajuizamento da ação 

em  2006,  “os  índios  Bororos  tradicionais  ocupantes  da  Terra  Indígena  Jarudore  

encontram-se  confinados  em  diminuta  área  de  apenas  24  hectares,  em  terreno  

arenoso, com dificuldades de plantio e outras produções”; b) “realizou duas perícias,  

uma de natureza antropológica e outra para registro de áreas e pontos essenciais para  

os Bororos”, cujos resultados demonstram que a limitação geométrica imposta aos 

índios  acarreta-lhes  danos  na  esfera  física,  psíquica  e  espiritual,  de  forma  que  a 

reocupação  das  terras  é  “fator  determinante  para  manutenção  da  subsistência  e  

dignidade  humana  dessas  pessoas”;  c)  os  peritos  propuseram  “três  opções  de 

ampliação  da  área  de  ocupação  atual  [...] dentro  dos  limites  da  Terra  Indígena 

Jarudore, cujos critérios de escolha estão vinculados às questões de saúde, relevância  

cultural, espiritual e de manutenção alimentar”. Com essas considerações, requereu a 
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concessão da tutela liminar vindicada na inicial, “porém em menor extensão”, já que 

abarcaria somente uma das três propostas de ampliação estudas nas perícias.

O pleito em referência foi indeferido por meio de decisão proferida em 6 de 

fevereiro de 2012 (3.254/3.255), que determinou, outrossim, o desentranhamento de 

contestação desacompanhada de procuração, a citação do Município de Poxoréu/MT e 

a intimação da União para manifestar interesse na demanda.

Petição do MPF às fls. 3.260/3.268, comunicando a interposição de recurso 

de  agravo  de  instrumento  contra  o  indeferimento  do  pedido  de  urgência;  às  fls. 

3.272/3.274, requerendo a juntada de ofício e de certidão da matrícula da TI Jarudore, 

como forma de comprovar a titularidade da União; e às fls. 3.276/3.279, com relatos 

da situação precária vivida pelos Bororos.

A União manifestou desinteresse no feito às fls. 3.285/3.286, argumentando 

que a participação da FUNAI “já é suficiente para que os interesses federais sejam  

bem atendidos”.

À fl. 3.297 consta certidão da Secretaria, dando conta de que o prazo para o 

Município de Poxoréu/MT apresentar contestação transcorreu in albis.

Instado à especificação de provas (fl. 3.297), o MPF pugnou pela produção 

de prova pericial e testemunhal (fls. 3.298/3.299).

Decisão  às  fls.  3.306/3.307,  proferida  em  16  de  julho  de  2013, 

determinando a correção da autuação para incluir, no polo passivo, o Município e os 

moradores do Distrito identificados em diligências do juízo, bem como a citação por 

edital dos réus não localizados pelo meirinho.

Edital de citação às fls. 3.308/3.309.
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À fl. 3.317, a Secretaria apôs aos autos a informação de que a ré Eliana das 

Dores Souza Costa  compareceu pessoalmente na sede do Juízo para comunicar que 

não reside no Distrito de Jarudore e tampouco possui imóveis naquela localidade.

Petição do Município de Poxoréu às fls. 3.318/3.356, aderindo à contestação 

do Estado de Mato Grosso e requerendo o levantamento do número de índios,  de 

índios casados ou conviventes com não índios, bem assim a realização de inspeção 

judicial.

Publicação  do  Edital  de  Citação  nº  31/2013  à  fl.  3.363  e  petição  da 

Defensoria  Pública  da  União  às  fls.  3.365/3.366,  no  sentido  de  que  não  poderá 

representar os réus citados por edital porque não há unidade instalada na Subseção 

Judiciária de Rondonópolis/MT.

À fl. 3.364 a Secretaria certificou o decurso do prazo para oferecimento de 

contestação.

Na sequência,  consta a petição do MPF protocolada em 18 de março de 

2014 (fls. 3.368/3.427), em que requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o 

pedido de urgência para a desocupação das terras em extensão menor do que a área 

demarcada. Sustentou, para tanto, que não foram enfrentados todos os fundamentos 

por ele articulados e que, além disso, verificou-se um “agravamento da precariedade 

da situação em que hoje estão confinados os índios”.

Em nova petição, de 6 de maio de 2014, o parquet federal ratificou o pedido 

de urgência acrescentando novos fundamentos, a saber: a) que realizou inspeção in 

loco  na TI  Jarudore  com o fim de  obter  informações  atualizadas  e  constatou  que 

“vários integrantes do povo Bororo têm pretensão de retornar à sua terra de origem,  

em Jarudore, não o fazendo em razão da insuficiência de espaço para todos, o que os  
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vem obrigando a buscar abrigo em terras indígenas próximas, como Tadarimana”; b) 

que, em novembro de 2013, os Bororos retomaram, por conta própria e sem violência, 

“cerca de 250 hectares que vinham sendo ocupados pelo Sr. Edson Alves Perrot, que  

se insere na 2ª proposta apresentada nas petições ministeriais anteriores”; c) que “a 

área em questão (“Fazenda Cachoeira”) era ocupada pelo Sr. Henrique Alves da Silva  

e  vinha  sendo  utilizada  sem suporte  jurídico  pelo  Sr.  Edson  Alves  Perrot,  o  qual,  

segundo pontuado pelos índios ouvidos por este membro, também ocupa outra área  

no interior da reserva indígena, área outra que possui cerca de mil hectares (“fazenda  

Santa Benedita”)”; e d) que Edson Alves Perrot chegou a ajuizar ação de reintegração 

de posse, a qual foi distribuída sob o nº 3140-81.2013.4.01.3602 e teve o pedido de 

liminar indeferido (fls. 3.434/3.456).

Sobreveio, então, a decisão de fls. 3.457/3.473, por meio da qual o pedido 

de urgência foi parcialmente deferido, no sentido de “determinar a desocupação, no 

prazo de 90 (noventa) dias, dos não índios (Edson Alves Perrot, Raimundo e Jonas),  

bem  como  outros  eventuais  ocupantes  não  índios  da  área)  ocupantes  da  área  

referente à “segunda proposta” (fl.  3220),  com extensão territorial  de 748ha”.  Na 

ocasião, nomeou-se curador especial para representar os réus citados por edital.

Atos de intimação entre as fls. 3.475 e 3.503

Petição de Jonas da Silva Mattos às fls. 3.504/3.505, com o instrumento de 

procuração outorgado ao seu causídico.

A secretaria do Juízo exarou certidão à fl. 3.508, comunicando que procedeu 

à retificação do registro processual para incluir no polo passivo Jonas da Silva Mattos 

(que, embora tenha apresentado procuração e tenha sido atingido pela medida de 

desocupação, ainda não foi  pessoalmente citado dos termos da demanda),  Rubens 

Pereira  Fagundes e  Milton  Mascagni  Baptista  Filho;  e  que  retificou  o  registro  dos 
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advogados constituídos pelas partes, fazendo-se necessária uma nova publicação da 

decisão antecipatória.

Nova publicação às fls. 3.509/3.511-v.

Manifestação  de  Jonas  da Silva  Mattos às  fls.  3.513/3.517,  suscitando  a 

nulidade  de  sua  citação  e  requerendo  a  reabertura  do  prazo  para  apresentar 

contestação e recurso, a qual  foi impugnada pelo MPF por meio da petição de fls. 

3.519/3.520-v.

Petição de Nelson José dos Anjos e outros 397 (trezentos e noventa e sete) 

requeridos  às  fls.  3.582/3.580,  anexando  instrumento  de  substabelecimento;  e 

também às fls.  3.582/3.590,  denunciando o cerceamento do direito  de defesa dos 

réus,  inclusive  daqueles  que  tiveram os  instrumentos  de  procuração  juntados  nos 

volumes avulsos ao feito. Nesta última, requereu a extinção do processo por nulidade 

absoluta  ou  a  cassação  dos  atos  processuais  nulos,  reabrindo-se  o  prazo  para 

contestação.

Em seguida,  a  Secretaria  lavrou  a  certidão  de  fls.  3.591/3.697,  em que 

documenta as seguintes ocorrências: a) que houve tentativa de citação pessoal de 

todos  os  réus,  tendo  sido  citado  por  edital  somente  aqueles  que  não  foram 

localizados; b) que a autuação em apenso não possui certidão de abertura; e c) que o 

transcurso do prazo para contestar foi certificado em 24.1.2014.

Em nova certidão, de 10 de março de 2015 (fls. 3.600/3.652), a Secretaria 

relacionou todos os atos de citação promovidos no feito, bem como enumerou os réus 

citados,  os  que já  haviam falecido na data das diligências,  os  que compareceram 

espontaneamente, os contestantes e os revéis, os que tiveram as procurações de seus 

causídicos juntadas por linha nos volumes atuados em apenso (cuja abertura, em 26 
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de abril de 2011, não foi registrada na autuação principal) e, por fim, os réus que 

pugnam pela exclusão do polo passivo por não residirem no Distrito Jarudore.

À  vista  das  alegações  de  cerceamento  de  defesa  e  das  certidões  da 

Secretaria deste Juízo, a decisão de fls. 3.658/3.662, proferida em 3 de setembro de 

2015, determinou a adoção das seguintes providências: a) substituição do curador 

especial dos citados por edital; b) reabertura do prazo para contestação em relação 

aos  réus  que  não  apresentaram  contestação,  mas  apresentaram  procurações 

encartadas  nos  volumes  autuados  em  apenso;  c)  exclusão  dos  réus  que 

compareceram aos autos para informar que não residem no Distrito de Jarudore; d) 

decretação  de  revelia  dos  requeridos  que,  citados  pessoalmente,  não  ofertaram 

defesa  (item  “7”  –  fls.  3.614/3.617);  e)  republicação  da  decisão  que  concedeu 

parcialmente  a  tutela  de  urgência  (proferida  às  fls.  3.457/3.473);  e  f)  intimação 

pessoal dos possuidores da parcela de terras abarcada pela decisão concessiva de 

liminar.

Atos  de  intimação  e  de  cumprimento  dessa  última decisão entre  as  fls. 

3.664 a 3.687. Cota do MPF à fl. 3.687-v.

Petição de Nelson José dos Anjos e outros réus às fls. 3.689/3.694, pugnando 

pela restituição do prazo para contestar e interpor recurso de Agravo de Instrumento.

Às fls. 3.696/3.703, petição dos advogados constituídos nos autos pelo réu 

Raimundo Carvalho Carneiro, comunicando o falecimento do constituinte.

Decisão às  fls.  3.704/3.705,  reabrindo o  prazo para  defesa em favor  de 

Nelson José dos Anjos e demais requeridos com o mesmo procurador. 

Petição  de  Edson  Alves  Perrot  e  outros  réus  não  nominados  às  fls. 
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3.707/3.709, comunicando a interposição de agravo de instrumento contra a decisão 

que determinou a desocupação parcial da terra indígena.

Contestação e documentos de Nelson José dos Anjos e outros 397 (trezentos 

e noventa e sete) réus às fls.  3.713/3.887. Preliminarmente, suscitam a inépcia da 

exordial e a prescrição do procedimento de demarcação de terras. Quanto ao mérito, 

sustentam que: a) o processo de demarcação da TI Jarudore é inválido, por não terem 

sido observadas as exigências do Decreto-Lei n.º 1.775/96; b) deve ser reconhecida a 

validade da Lei nº 1.191/1958, ainda que posterior ao Decreto n.º 685/1945, já que 

este  não  cumpriu  a  eficácia  jurídica  e  social  para  o  qual  foi  criado;  c)  o  Decreto 

estadual nº 684/1945 foi revogado tacitamente pela Lei n.º 1.191/58; d) o pedido de 

urgência importou em indevida alteração do pedido inicial;  e)  foram apresentadas 

propostas de permuta da área pelo INCRA, INTERMAT e SPI, as quais foram aceitas 

pelos índios Bororos; f) a tutela antecipada de desocupação ofende as prescrições do 

artigo 273 do CPC de 1973; g) a área reservada aos índios Bororos não é protegida 

pela Constituição de 1988, já que não havia ocupação permanente e tradicional na 

data da sua promulgação.

Mandado de intimação/notificação pessoal para desocupação, com certidão 

do oficial de justiça, às fls. 3.891/3.896.

Às fls. 3.897/3.907 se vê a contestação de Ailton Andrade da Silva, Antenor 

Nunes da Silva, Antônio Leite Filho, Austerlindo Gonçalves de Araújo, Avelina Xavier das 

Neves, Carlos Victor dos Santos, Carolina Rosa dos Santos, Clarindo Pereira dos Santos, 

Elina Das Dores Dias de Souza, Elio Pereira de Souza, Ernando Cabral Machado, Euripia 

Balcionor Ribeiro da Silva, Gilberto de Almeida Branco, Izaura de Oliveira Ferreira, Jair 

Araújo dos Santos, João Gomes de Araújo, João Olímpio da Silva, Joaquim Miguel de 

André, Jocelino Salviano de Oliveira, José Anasio da Silva, José da Luz Filho, José Duarte 
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de Oliveira, José Guimarães Machado, José Joaquim Vieira, José Máximo de Paiva Filho, 

José Renato De Almeida, Lazara Augusta de Araújo, Leonel Leite Vieira, Lourival Paula de 

Arruda, Maria Inaura Ferreira de Souza Silva, Maria Isabel Soares Romero, Marilza Alves 

de Araújo, Niltanor Oliveira dos Santos, Prudenciano Francisco Alves, Salustiano José de 

Santana,  Sebastião  Bernardes  da  Silva,  Severino  Alves  Rafael,  Valconerio  Silvino 

Andrade, e, ainda, Altamiro Andrade da Silva, Antônio Teixeira, Aroldo, Avita Rodrigues 

de Souza, Francisco Ferreira Barbosa, Henrique Alves Cunha Abdulmassih, Lizarauda Gil 

Gomes, Pedro João da Silva, Pedro Teixeira da Silva, Renato Rodrigues da Cunha, Vitorino 

de Almeida Branco e Zilmar Aguiar Araújo, ofertada por intermédio do curador especial. 

Arguiram a prescrição do procedimento demarcatório, requereram a denunciação da 

lide do Estado de Mato Grosso e, no mérito, sustentaram a nulidade do procedimento 

de demarcação da terra indígena e a superioridade da Lei n.º 1.191/58 em relação ao 

Decreto n.º 648/45, por ter trazido segurança jurídica e promovido os direitos dos 

moradores da região.

Às fls. 3.909/3.912 aportou aos autos Ofício da Ouvidoria Agrária Nacional, 

requerendo o adiamento do cumprimento da decisão antecipatória para depois da 

realização da reunião da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo em 

Cuiabá/MT, agendada para março do ano de 2016.

À fl. 3.914 encontra-se a certidão de decurso do prazo para oferecimento de 

contestação  por  Clarindo  Neves,  Euzita  Maria  Vieira,  Odenir  Pereira  de  Jesus,  João 

Antônio Alves de Souza, Leonardo Alves Pequeno, Leopoldina Maria da Silva, Márcio 

Henrique Alves  Silveira,  Milton de Araújo  Rocha,  Nelson Souza Novaes,  Romildo  de 

Oliveira Gomes, Salvador José de Souza e Thereza Pereira Dos Santos. 

O MPF manifestou-se sobre o ofício da Ouvidoria Agrária Nacional  às fls. 

3.916/3.917, pugnando pelo indeferimento da suspensão do cumprimento da liminar.
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Decisão  às  fls.  3.919/3.912,  de  15  de  dezembro de  2015,  indeferindo o 

requerimento da Ouvidoria Agrária Nacional.

Por meio da petição de fls. 3.924/3.929, Jonas da Silva Mattos e outros réus 

não  nominados  também  pugnaram  pela  suspensão  do  cumprimento  da  decisão 

antecipatória.

A Decisão de fls. 3.931/3.932 concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para os 

herdeiros  de  Raimundo  Carvalho  Carneiro  promoverem  a  regularização  do  polo 

passivo  da  ação,  o  que  foi  prontamente  atendido  por  meio  da  petição  de  fls.  

3.936/3.944. Nada proveu, contudo, quanto ao novo pedido de suspensão da decisão 

liminar.

Em petição protocolada seguidamente (fls. 3.950/3.962), o MPF impugnou 

as  contestações  de  fls.  3.318/3.348  (Município  de  Poxoréu/MT),  fls.  3.713/3.820 

(Nelson  José dos  Anjos  e  outros)  e  de  fls.  3.897/3.907 (Ailton  Andrade  da Silva  e 

outros). 

No  dia  7  de  julho  de  2017  foi  proferida  a  decisão  de  saneamento  do 

processo  (fls.  3.965/3.973-v),  em  que  se  deliberou  o  seguinte:  a)  rejeição  das 

alegações de incompetência do juízo, de inépcia da inicial, de ausência de interesse 

processual e de ilegitimidade passiva, formuladas por Nelson José dos Anjos e outros 

397  requeridos  (fls.  2.083/2.857  e  3.713/3.887),  pelo  Estado  de  Mato  Grosso  (fls. 

2.814/2.927) e por Rubens Pereira Fagundes (fls.  3.1041/3.177);  b)  inexistência de 

conexão  com  a  ação  de  reintegração  de  posse  distribuída  sob  o  n.º  3140-

81.2013.4.01.3602; c) indeferimento da denunciação da lide ao Estado, promovida na 

contestação  de  fls.  3.897/3.907  (Ailton  Andrade  da  Silva  e  outros)  e  na  de  fls. 

3.701/3.887 (Nelson José dos Anjos e outros);  d)  rejeição do argumento relativo à 

prescrição da pretensão demarcatória; e) fixação dos pontos controvertidos na ação; f) 
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distribuição do ônus da prova segundo a sistemática prevista nos incisos I  e II  do 

caput do artigo 373 do CPC; e g) concessão de prazo de 5 (cinco) dias para as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir.

Com vista dos autos, o MPF pugnou pelo julgamento do processo no estado 

em que se encontra (fls. 3.976/3.977-v). A FUNAI aderiu à sua manifestação na cota 

lançada à fl. 3.978-v.

Intimação dos réus para especificação de provas às fls. 3.980/3.989.

Em resposta, Nelson José dos Anjos e outros pugnaram pela realização de 

prova  testemunhal,  pericial  (laudo  antropológico)  e  documental  (fls.  3.990/3.991). 

Sobremais,  opuseram  embargos  de  declaração  contra  a  decisão  de  saneamento, 

arguindo omissão e contradição (fls. 3.994/4.002).

O requerido Rubens Pereira Fagundes requereu, de sua parte, a produção de 

prova pericial para delimitação da área indígena e para apuração das benfeitorias, 

bem  como  a  produção  de  prova  testemunhal.  Anexou  documentos  novos  (fls. 

4.003/4.030).

Instrumentos  de  procuração  e  substabelecimentos  às  fls.  4.033/4.034 

(Edson Alves Perrot) e às fls. 4.036/4.059 (Nelson José dos Anjos e outros).

Petição da ré Alexsandra Pereira da Silva às fls. 4.061/4.062, requerendo a 

exclusão  do  seu  nome  do  polo  passivo  por  ter  deixado  de  residir  no  Distrito  de 

Jarudore.

Decisão às fls. 4.079/4.073, prolatada em 22 de março de 2018, rejeitando 

os  embargos  declaratórios  opostos  contra  a  decisão  saneadora,  reconhecendo  a 

ilegitimidade  superveniente  da  ré  Alexsandra  Pereira  da  Silva  e  determinando  o 
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cumprimento  integral  do  mandado  de  Intimação/Notificação  n.º  328/2015,  com  a 

ultimação da desocupação da área abrangida na decisão liminar.

Atos processuais de intimação e cumprimento da aludida decisão entre as 

fls. 4.074 e 4.099-v.

Por último, às fls. 4.106/4.164, aportaram aos autos petição e documentos 

do  MPF.  Aduz  que  a  área  desocupada  em  decorrência  da  decisão  antecipatória 

anteriormente proferida é insuficiente para preservar a identidade étnica dos índios 

Bororos,  que está ameaçada de extinção.  Por  conseguinte,  requer a concessão de 

nova  tutela  de  urgência  que  determine  a  desocupação  de  outra  parcela  da Terra 

Indígena  Jarudore,  a  ser  escolhida  segundo  as  propostas  constantes  do  Relatório 

Técnico n.º  003/2017 – SPPEA/SP-CUIABÁ, confeccionado por analista do MPU após 

trabalho  de  campo  acompanhado  por  outros  servidores  do  MPU  de  especialidade 

diversas, inclusive antropologia, bem assim por servidores da FUNAI e integrantes da 

Aldeia Indígena.

É o relatório. Decido.

1. De início, esclareço que os autos vieram conclusos com 17 (dezessete) 

volumes,  4.166 (quatro mil  cento e sessenta e seis)  páginas e 9 (nove)  volumes 

apensos, para apreciação do pedido de urgência formulado pelo parquet federal às 

fls. 4.106/4.164.

Todavia, ao estudar o processo de forma bastante minuciosa, sopesando as 

questões  de  fato  e  de  direito  nele  discutidas,  verifiquei  que  todas  as  questões 

apontadas  como  controvertidas  na  decisão  saneadora  (fl.  3.973)  restam 

suficientemente  esclarecidas  e  que  não  há  necessidade  de  produzir  prova 

testemunhal ou pericial, o que viabiliza a imediata resolução do mérito.
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 As razões que me levam a essa percepção serão evidenciadas adiante, 

quando do exame do mérito, mas é válido sublinhar, desde já, que a produção das 

provas requestadas pelas partes não operaria outro efeito senão o de retardar, ainda 

mais, uma definitiva prestação jurisdicional em causa de grande envergadura social e, 

bem por isso, urgente.

2. Dito isso, pontuo que as questões preliminares erigidas pelas partes já 

foram solucionadas na decisão de saneamento proferida às fls. 3.965/3.973-v, que 

não foi impugnada (validamente) pelas partes.

Deveras, embora a decisão tenha sido objeto dos embargos declaratórios de 

fls. 3.994/4.002, estes foram rejeitados às fls. 4.079/4.073 em função do seu caráter 

exclusivamente infringente. As partes, uma vez intimadas desse último provimento, 

não se valeram de recurso com efeito devolutivo, tornando preclusa a matéria.

3. De  todo  modo,  debruçando-me  sobre  o  conteúdo  infringente  dos 

embargos,  percebe-se  que  os  seus  fundamentos  decorrem  de  uma  interpretação 

equivocada quanto  ao alcance  das  questões preliminares de natureza processual, 

bem assim quanto ao próprio objeto da ação.

Os  réus  insistiram,  nos  embargos,  que  a  petição  inicial  é  inepta  por  se 

enquadrar na situação descrita no art. 330, § 1º, III, do CPC (“da narração dos fatos 

não  decorrer  logicamente  a  conclusão”).  Argumentam  que  não  seria  possível 

identificar se o fundamento do pedido seria a reserva indígena instituída pelo Decreto-

lei  n.º  648/1945 ou  a  posse  imemorial  dos  indígenas,  circunstâncias  que  “não se 

confundem”.

 No ponto, é necessário registrar que o vício indicado no dispositivo legal diz 

respeito à forma da narrativa e não ao seu conteúdo. Portanto, se a petição puder ser 
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compreendida,  não há se  falar  em inépcia,  ainda que  dos  seus  fundamentos  não 

resulte a solução jurídica nela buscada.

Na hipótese em exame, o MPF claramente adotou as duas teses aventadas 

(área reservada aos indígenas e área tradicionalmente ocupadas por eles) e ambas 

foram impugnadas  pelos  requeridos,  inclusive pelos  próprios  embargantes.  Tudo a 

confirmar que não há vício que afete o caráter inteligível da peça inaugural.

Portanto,  os  aspectos apontados  pelos  embargantes como supostamente 

contraditórios  entre  si  (em particular,  o  enquadramento  da  TI  Jarudore  ora  como 

reserva  indígena,  ora  como  “posse  imemorial”),  por  versarem  sobre  o  próprio 

conteúdo  da narrativa,  devem ser  solucionados  à  luz  do  acervo  probatório,  como 

questão de mérito.

Outro  tópico  dos  embargos  diz  respeito  à  prescrição  da  pretensão 

relacionada  à  demarcação  das  terras  indígenas,  pedido  que,  em rigor,  sequer  foi 

formulado nos autos.

Sem  embargo,  essa  argumentação  não  pode  prosperar  em  razão  do 

disposto  no  §  4º  do  artigo  231  da  Constituição  de  1988,  que  preceitua  a 

imprescritibilidade dos direitos sobre as terras indígenas.

De se reconhecer, pois, que estão presentes os pressupostos processuais e 

as condições da ação, bem assim que a pretensão não está prescrita.

4. Com isto delineado, faço três observações antes de adentrar no mérito 

da causa. 

Para facilitar a compreensão da matéria, a cognição meritória será dividida 

em tópicos. Começarei pela delimitação do pedido, sublinhando os pontos relevantes 
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para  a  sua  análise  e,  na  sequência,  apresentarei  os  fundamentos  da  defesa, 

estabelecendo  os  pontos  controvertidos.  Ato  contínuo,  farei  uma incursão  sobre  a 

evolução da legislação e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no trato dos 

direitos  indígenas,  com  enfoque  nas  terras  indígenas,  a  fim  de  contextualizar 

juridicamente o objeto da ação. Depois, definirei as premissas de direito que devem 

ser  observadas,  segundo o tratamento diferencial  que a lei  e  o  STF atribuem aos 

indígenas,  para,  então,  apresentar  aquela  que  considero  a  melhor  solução para  a 

hipótese sub judice.

A segunda observação concerne ao emprego das expressões “indígenas” e 

“índios”. Conforme ressaltado no voto do Ministro Ayres Britto na PET n.º 3.388, a 

Constituição de 1988 acolheu o substantivo “índios” “com o mesmo sentido que a 

palavra tem em nossa linguagem coloquial. Logo, o termo traduz o coletivo de índio,  

assim entendido o "Indígena da América" (Enciclopédia e Dicionário Koogan e Houaiss  

da língua portuguesa, Edições Delta, 1994) . Saltando à evidência que indígena da  

América não pode ser senão o "nativo", o "aborígine", o "autóctone", na acepção de  

primitivo habitante desse ou daquele País americano. Isso por diferenciação com os  

principais contingentes humanos advindos de outros países ou continentes, ora para  

atuar como agentes colonizadores, ora para servir de mão-de-obra escrava, como, no  

caso do Brasil, os portugueses e os africanos, respectivamente”.  

Assim, as expressões serão usadas como sinônimas, levando-se em conta 

que  “indígena”  é  o  “originário  de  determinado  país,  região  ou  localidade;  nativo” 

(Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, ed. 2018) e que “índio” é o “indígena ou o 

aborígine da América”.

Registro que a expressão “silvícola” é inadequada para a designação dos 

indígenas por se referir ao lugar onde se vive (selva, floresta) e não à condição de 
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nativo  do  lugar,  propriamente.  De  todo  modo,  quando  constar  das  obras, 

jurisprudências  e  legislações  transcritas  neste  texto  com  fidelidade,  assumirá  o 

mesmo sentido das expressões anteriores.

Por fim, a terceira observação diz respeito à denominação da Terra Indígena 

e do Distrito, envolvidos no caso concreto. “Jarudóri” é a denominação originária da 

língua Bororo, que é bastante habitual nos registros públicos, nas fontes bibliografia e 

na  linguagem  local.  As  expressões  “Jarudóri”  e  “Jarudore”  são  equivalentes  na 

designação da Terra Indígena e do Distrito, e serão empregadas neste provimento, de 

forma alternada, em algumas ocasiões, 

Do objeto da ação

5. O MPF ajuizou a ação civil  pública no ano de 2006 a fim de obter a 

desocupação da TI Jarudore pela população não indígena.

Consta da inicial que a TI em referência foi demarcada no ano de 1912 por 

Marechal Cândido Rondon com o nome “São João de Jarudóri”, em uma área do Estado 

de Mato Grosso equivalente a 100.000 ha (cem mil hectares), e que os documentos 

relativos à demarcação original foram extraviados, persistindo apenas os seus relatos 

históricos.

Atualmente, a superfície reconhecida da TI Jarudore, de 4.706 ha (hectares), 

corresponde a menos de cinco por cento do território originalmente reconhecido por 

Marechal Rondon. Esse decréscimo, segundo o MPF, deve ser imputado ao próprio 

Estado  de  Mato  Grosso,  que,  na  busca  pelo  “crescimento  econômico”,  praticou 

inúmeros atos no sentido de expulsar os Bororos de suas terras e atrair garimpeiros e 

fazendeiros. 
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6. Dentre os atos do Estado apontados como responsáveis pela redução da 

área original da terra indígena, o primeiro que merece ser assinalado é o Decreto-lei 

n.º 684/1945 (fl. 127)1.

Por meio dele, o Estado de Mato Grosso, valendo-se do art. 6º do Decreto-lei  

federal  n.º  1.202/39,  que  atribuía  ao  Interventor  ou  ao  Governador  a  edição  de 

“decretos-leis,  independentemente  de  aprovação  prévia  do  Departamento  

Administrativo, em caso de calamidade ou necessidade de ordem pública”, reservou 

para o uso dos indígenas Bororos uma área de  6.000 ha (hectares), encravada nos 

seguintes limites:  “ao norte,  pelo córrego Braquedá e terras requeridas por  Pedro  

Tiano da Silva; ao Nascente, pelo Ribeirão Noidore e Rio Jarudore ou São João, até a  

Fóz do Ribeirão Piagoba; ao Sul, por terras devolutas e terras de Doroteo Sodré” (fl. 

83).

Passados quatro anos, o Departamento de Terras e Colonização – DCT, órgão 

responsável pela regularização fundiária no Estado até o ano de 1966, instaurou um 

processo  para  medição  e  demarcação  do  “lote  de  terras  com  a  área  de  6.000  

hectares, reservado pelo Decreto nº 684, de 18 de agosto de 1945” (fls. 126/170).

Todavia, por ocasião dos trabalhos de campo ocorridos no bojo do referido 

processo,  identificou-se  que  os  limites  estabelecidos  no  Decreto  684/1945  não 

refletiam  mais  a  área  de  6.000  ha.  Nesse  sentido,  o  memorial  da  medição  e 

demarcação  (fls.  164/165),  subscrito  em  18  de  novembro  de  1949,  registrou  o 

seguinte: “a área poligonal, calculada pelo método analítico, é de 4.950 hectares, da  

qual se subtrai a área intra-poligonal de 244 hectares, tendo-se assim a área total de  

4.706  hectares.  Não  me  foi  possível  aproximar  mais  da  área  de  6000  hectares  

1 Registro,  a  respeito  desse Decreto,  que há  divergências  quanto  ao seu  número e  ano de  edição, 
havendo documentos públicos que se reportam a ele como sendo o de n.º 664 (fl. 259) e, outros, que 
mencionam as datas de 16 de agosto de 1984 (fl. 197), de 18 de agosto de 1984 (fl. 127), de 31 de 
agosto de 1945 e de 31 de dezembro de 1945. 
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estipulada  pela  reserva  a  que  se  refere  o  Decreto-lei  já  citado,  pela  razão  muito  

simples de não mais haver terras devolutas nas circunvizinhanças” (fl. 164).

A  medição  passou  pelo  crivo  da  área  técnica  do  DCT  e  da  então 

Procuradoria Fiscal do Estado, conforme se vê às fls. 168/169.

Finalmente, ao cabo do processo demarcatório, o Diretor do DCT proferiu o 

despacho  de  27  de  janeiro  de  1950  (fl.  170),  em  que  registrou  a  ausência  de 

reclamação ou protesto contra a legitimação da reserva do lote para uso dos Bororos, 

reconheceu  a  validade  da  medição  e,  por  fim,  determinou  a  expedição  do  título 

definitivo de propriedade da área de 4.706 ha em favor da União.

Pontuo que o Estado de Mato Grosso expediu o título definitivo de doação do 

lote à União em 22 de agosto de 1951 (fl. 349). O título foi registrado no Cartório de 

Registro de Imóveis  do 1º Ofício de Poxoréu/MT em 20 de agosto de 1958, sob a 

matrícula de n.º 3.547 da fl. 162 do Livro 3C, conforme cópia da anexada à fl. 3.274.

Assinalo, ainda, que embora não se tenham juntado ao feito os atos que 

deram impulso ao processo de medição e marcação da área reservada aos Bororos no 

Decreto n.º 648/1945, consta do título de doação que a atuação do Estado de Mato 

Grosso se deu a pedido “do Sr. Chefe do Serviço de Proteção aos Índios, conforme 

Ofício nº 285, de 20 de julho de 1949” (fl. 85).

7. Seguindo adiante, o segundo ato do Estado de Mato Grosso, apontado 

pelo MPF como ofensivo aos direitos dos Bororos, corresponde à Lei n.º 1.191, de 20 

de dezembro de 1958, que criou o “Distrito  de Paz  de Jarudore” no Município  de 

Poxoréu/MT, com sede na TI Jarudore, o que teria estimulado a ocupação das terras 

por não indígenas.
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O MPF salientou que “criado o novo distrito, estavam abertas as portas para  

novas ações contra os BOROROS. Assim, a partir da década de 60 deu-se curso a uma  

intensa ocupação do território na forma de concessão de títulos a terceiros, seguido  

de parcelamento do solo. Novas ocupações são realizadas, sempre estimuladas ora  

pelo Estado de Mato Grosso ora pelo Município de Poxoréu”. Todas conduzidas com 

violência contra os Bororos. Estes, por sua vez, sem acesso à terra indispensável à 

subsistência da etnia, teriam sido forçados a se deslocar para outras regiões, mas 

jamais perderam o desejo de retornar à Jarudore.

8. Relatadas brevemente as circunstâncias que ensejaram a propositura da 

demanda,  registro que o MPF não busca a desocupação de toda a  área da terra 

indígena reconhecida por Marechal Rondon no início do século XX (100.000 ha), mas 

apenas do lote de 4.706 ha doado à União pelo Estado e que está inserido naquela 

área maior de 100.000 hectares.

Para atingir esse desiderato, o parquet invoca a propriedade da União sobre 

o lote, decorrente não apenas do título de doação registrado no ano de 1958, mas, 

também, da sua condição de terra de ocupação tradicional, as quais integrariam o 

patrimônio da União desde a Constituição de 1934.

São dois, portanto, os fundamentos jurídicos do pedido de desocupação: (i) 

os  direitos  originários  dos  indígenas  sobre  as  terras  que  eles  tradicionalmente 

ocupam; e (ii) a propriedade da União decorrente da doação efetivada pelo Estado de 

Mato Grosso para o usufruto dos Bororos. 

Das questões controvertidas

9. A defesa dos requeridos se baseia,  essencialmente,  na existência de 

vícios no procedimento de reserva e de demarcação e na não configuração da área 
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como terra indígena.

Os argumentos articulados foram, basicamente, os seguintes:

a)  a  reserva  da  área  pelo  Decreto-lei  n.º  684/1945  é  nula  por  ter 

descumprido exigências do Decreto-Lei n.º 1.775/96 e do Estatuto do índio (Lei n.º 

6.001/73);

b) a Lei mato grossense n.º 1.191/58 revogou tacitamente o Decreto-lei n.º 

684/1945; 

c) nunca houve posse, ocupação ou habitação permanente dos Bororos na 

área reservada;

d) os Bororos abandonaram voluntariamente a região, a ponto de não haver 

nenhum  representante  da  etnia  naquela  localidade  na  data  da  promulgação  da 

Constituição (05/10/1988), circunstância que desconfiguraria a proteção da área como 

terra indígena e atrairia a incidência do artigo 21 do Estatuto do índio e do enunciado 

da súmula n.º 650 do STF;

e)  o  desapossamento  dos  não  índios  traria  consequências  negativas  do 

ponto de vista econômico e social, superiores à manutenção do estado das coisas.

Além dessas teses, abrigadas na generalidade das contestações, o Estado 

de  Mato  Grosso  acrescenta  insurgência  quanto  à  alegação  de  que  teria  sido 

responsável  pela  expulsão  dos  Bororos.  Já  o  requerido  Rubens  Pereira  Fagundes, 

sustenta que a sua propriedade não coincide com a TI Jarudore, de forma que a ação é 

improcedente em relação a ele.

10. O cerne da questão, portanto, está em saber sobre a existência de uma 
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ocupação tradicional e permanente na TI Jarudore e sobre a validade e os efeitos da 

doação  das  terras  à  União,  consumada por  escritura  registrada  em cartório.  Isto 

porque, em face da doação consumada, as terras integrariam o patrimônio da União 

de  qualquer  sorte,  ainda  que,  por  hipótese,  viesse  a  ser  negada  a  presença 

tradicional dos Bororos.

Ainda,  há  que  se  decidir  sobre  o  alcance  da  presente  decisão  à  posse 

exercida por Rubens Pereira Fagundes.

11. Este  é  o  momento  oportuno  para  reafirmar  que  o  acervo 

probatório já é suficiente para a elucidação de todos esses pontos. 

Deveras, enquanto a análise acerca da validade e dos efeitos da doação das 

terras à União é  exclusivamente jurídica,  as  mais  de 700 (setecentas)  páginas de 

provas  documentais  fornecem  todos  os  elementos  necessários  para  averiguar  a 

presença indígena na região ao longo do século XX até a data presente, e em tempos 

ainda mais remotos.

Quanto à ocupação indígena ou não, os elementos de provas são inúmeros. 

Consta,  por  exemplo,  os  “estudos  e  levantamentos  histórico-antropológicos”  de 

Jarudore (fls. 995/1.217), da lavra de Mario Bordignon, historiador, e de Edir Pina de 

Barros,  pós-doutora em Antropologia Social,  os quais foram impugnados nos autos 

somente  em  duas  ocasiões,  ambas  insuficientes  para  infirmar  o  seu  valor  como 

elemento de prova.

O Estado de Mato Grosso arguiu que ele teria sido “baseado em relatos 

históricos subjetivos e depoimentos motivados das partes interessadas nos processos,  

bem assim a documentação relacionada em que se fundamenta, as quais carecem de  

contraditório  e ampla  defesa” (fl.  2.855).  De seu turno,  Nelson José  dos Santos  e 
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outros  requeridos  afirmaram  que  o  laudo  foi  produzido  unilateralmente  e  sem  o 

acompanhamento de assistentes técnicos. Daí adviria, segundo estes requeridos, a 

necessidade de uma perícia antropológica.

Acerca desses apontamentos, pontuo, em primeiro lugar, que o estudo está 

embasado em uma extensa bibliografia listada às fls. 1.204/1.215. São: a) 129 (cento 

e vinte e nove) obras escritas, entre livros, teses, dissertações, monografias e artigos, 

editadas ao longo de todo o século XX; b) 44 (quarenta e quatro) fontes microfilmadas 

do  Museu  do  índios  da  FUNAI  no  Rio  de  Janeiro,  abrangendo  relatórios  e 

correspondências do SPI da década de 1910 até a meados da década de 1960; c) 37 

(trinta  e  sete)  arquivos  públicos  do  Estado  de  Mato  Grosso,  a  maioria  deles 

consistentes em relatórios e ofícios expedidos pelo Diretor Geral dos Índios durante a 

segunda metade do século XIX (período de vigência  do “Regulamento  acerca das 

Missões de Catequese e Civilização dos Índios”, criado pelo Decreto n.º 426/1845); d) 

26 (vinte e seis) “outras fontes escritas”, entre as quais destaco, em razão do caráter 

histórico, a “Creação da Diretoria dos Índios da Província de Mato Grosso” (Revista 

Trimestral de História e Geografia, 3º Trimestre de 1847), o “Gráphico do Estado de 

Matto-Grosso” (1914), a “Memória Histórica Sobre os Indígenas da Província de Matto-

Grosso” (de 1887), o “Resumo de Sá Carvalho em ‘O Estado de São Paulo’ sobre a  

Expedição de Antonio Pires de Campos em 1717” (1937), a “Memoria sobre a Viagem 

de Porto de Santos à Cidade de Cuiabá” (1830), a “Petição de 16 de julho de 1901 

para a repartição de terras e Presidente do Estado de MT”, o “Relatório dos trabalhos 

realizados de 1900 a 1906 pela Comissão de Linhas Telegráficas no Estado de Mato  

Grosso  apresentado  às  autoridades  do  Ministério  da  Guerra”  (1949);  e) 6  (seis) 

processos relativos à terra indígena de Jarudore que tramitaram na FUNAI; f) 7 (sete) 

artigos de jornais,  editados em 1983 e entre os anos de 2000 a 2002;  g)  3 (três) 

revistas, duas delas editadas em 1983 e uma em 1993; e  h) 75 (setenta e quatro) 

entrevistas com índios e não índios,  sendo 6 (seis) deles moradores da cidade de 
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Poxoréu/MT, sendo que vários desses documentos foram fotocopiados e integram o 

laudo.  Tudo isso a demonstrar, de forma inequívoca, que o trabalho foi objetivo e que 

também foram colhidos depoimento de não índios.

Em segundo lugar, ele foi elaborado por profissional que detém indiscutível 

competência técnica, já que “é mesmo ao profissional da antropologia que incumbe  

assinalar os limites geográficos de concreção dos comandos constitucionais em tema  

de área indígena” (PET n.º 3.388, Ministro Ayres Britto). Aliás, a antropóloga Edir Pina 

de Barros2, uma das signatárias do laudo, possui reconhecida qualificação profissional, 

foi professora da Universidade Federal de Mato Grosso pelo período de 1978 a 2003, 

onde  ministrou  disciplinas  relacionadas  à  etnologia  indígena,  e  possui  extensa 

produção  científica  acerca  da  etnografia  dos  indígenas  de  Mato  Grosso.  A  sua 

expertise é  confirmada  pela  atuação  da  profissional  como  perita,  desenvolvendo 

laudos  histórico-antropológicos,  em  17  (dezessete)  processos  judiciais  (17.624/86, 

96.268-4,  96.6740-6,  2002.36.00.002449-9,  2000.36.00.005382-1, 

2004.36.00.001227-9,  2004.36.00.004815-2,  2003.36.00.013575-8, 

2002.36.00.007491-8,  2003.36.00.008934-6,  2002.36.00.006620-8, 

2003.36.00.013781-0,  2003.36.00.013365-1,  2003.36.00.011282-2, 

2006.36.00.015130-4, 2006.36.00.0056814-1 e 2002.36.00.005487-8). 

Em terceiro,  nem mesmo no âmbito do procedimento de demarcação de 

terras  indígenas  regido  pelo  Decreto  n.º  1.775/96,  mencionado  pelos  réus,  há 

participação das  partes  envolvidas  no “estudo antropológico  de  identificação”.  Ele 

prevê  que  "a  demarcação  das  terras  tradicionalmente  ocupadas  pelos  índios  será  

fundamentada  em  trabalhos  desenvolvidos  por  antropólogo  de  qualificação  

2  Graduada em Ciências Sociais na UNB (1970-1973), Mestrado em Antropologia na UNB (1974-1977), 
Doutorado em Ciência Social  (Antropologia Social)  na USP (1984-1992),  Pós-Doutorado na USP (1999-
2002).  Todas  as  informações  sobre  a  profissional  foram  colhidas  do  currículo  Lattes  CNPQ 
(http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4790955T1)
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reconhecida, que elaborará, em prazo fixado na portaria de nomeação baixada pelo  

titular do órgão federal de assistência ao índio, estudo antropológico de identificação", 

bem como  que  "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”. Destarte, o estudo 

propriamente  antropológico é  elaborado  pelo  profissional  de  antropologia  sem  o 

acompanhamento das partes, que somente começam a intervir na fase seguinte, de 

“estudos  complementares de  natureza  etno-histórica,  sociológica,  jurídica,  

cartográfica,  ambiental” (destaquei),  podendo,  ainda, apresentar “razões instruídas 

com  todas  as  provas  pertinentes,  tais  como  títulos  dominiais,  laudos  periciais,  

pareceres, declarações de testemunhas, fotografias e mapas”.

Note-se que, in casu, o estudo histórico-antropológico também foi feito com 

a  presença  de  um  historiador,  garantindo  uma  perspectiva  multidisciplinar,  e  do 

estudo não se poderia exigir um conteúdo de natureza cartográfica e ambiental, já 

que não se cuida de uma área pendente de demarcação, mas já demarcada. Esse 

estudo consta dos autos desde o ajuizamento da ação, em 2006, de maneira que o 

tempo  decorrido  até  a  data  presente  era  suficiente  para  as  partes  levantarem 

questões  sobre  o  seu  conteúdo.  Não  há  prejuízo  ao  contraditório,  uma  vez 

oportunizada a manifestação sobre um estudo já terminado – como também ocorre no 

procedimento administrativo, pois que ainda antes da sentença. 

Por outro lado, durante todos esses 13 (treze) anos nunca foi apontada uma 

falha  no  seu  conteúdo  ou  na  metodologia  por  ele  empregada,  embora  os  réus 

pudessem  fazê-lo,  de  forma  que  não  se  justifica  a  designação  de  uma  perícia 

antropológica nesse momento. 
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Em quarto lugar, a impugnação do Estado de Mato Grosso se dirigiu mais 

precisamente às alegações que o estudo faz a respeito da sua responsabilidade no 

processo de expulsão dos Bororos. Em nenhum momento ele alude às informações 

étnicas e históricas contidas nele. 

Em rigor, todos os requeridos defendem que houve uma acentuada redução 

da presença de Bororos na região, sobretudo na segunda metade do século XX, o que, 

por si só, implica o reconhecimento de que houve ocupação em algum momento da 

história. O próprio Estado de Mato Grosso admite como certa a presença indígena em 

várias passagens da sua contestação e ainda apresentou um estudo elaborado pela 

Intermat (fls. 2.883/2.896) confirmando esse fato.

A controvérsia mais substancial reside na espontaneidade daquele processo 

de desocupação. Os autores sustentam que o declínio do número de índios resultou de 

sua  expulsão  por  atos  de  violência  de  não  índios,  suficiente  para  não  afastar  a 

condição jurídico-constitucional de terras indígenas. Os Réus, de seu turno, defendem 

que a extensão da área demarcada jamais  teria  sido  efetivamente ocupada pelos 

Bororos, porque estes, voluntariamente, migraram para outras regiões.

Ocorre que todo o processo de saída dos Bororos da área está bastante 

documentado no feito. Além do estudo de que já se cogitou, há cópias dos pedidos de 

providências de ambos os lados do conflito, formulados a partir de 1960.

É  igualmente  desnecessária  a  realização  de  perícia  para  delimitação  da 

terra indígena, como tencionou o requerido Rubens. Seus limites, área e confrontações 

estão bem marcados e definidos desde a demarcação administrativa ocorrida no ano 

de 1950. Também é imprestável a prova testemunhal requestada por Nelson José dos 

Anjos  e  outros  para  o  fim  de  se  apurar  a  legitimidade  de  suas  posses  e/ou 

propriedade.  É que se for reconhecida a existência de reserva indígena e/ou terra 
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indígena  a  ser  protegida,  esta  se  sobressai  sobre  a  posse  por  eles  exercida, 

independentemente da boa-fé ou justo título, e a pretensão indenizatória, de cunho 

individual, deverá ser exercida em autos próprios, eis que incompatível com a tutela 

de natureza coletiva de que trata o feito.

12. Pois  bem.  Demarcado  o  objeto  da  ação  e  fixados  os  pontos 

controvertidos,  torna-se  indispensável  compreender  o  contexto  jurídico  em 

que se deram os fatos relatados pelas partes.

Para  tanto,  há  que  se  entender  o  arcabouço  jurídico  representativo  dos 

direitos dos índios – cujo alicerce é o direito originário sobre as suas terras, a evolução 

na regulamentação dessa matéria, bem assim os conceitos de posse indígena, terra 

indígena,  terra  ocupada,  terra  reservada,  indigenato,  fato  indígena  e  assimilação. 

Ainda, há que se tomar conhecimento da peregrinação dos povos indígenas para o 

reconhecimento  das  suas  terras  como  fator  de  identidade  e  da  evolução  que  a 

Constituição Federal de 1988 representou nesse sentido. Mas, sobretudo, há que se 

conhecer o tratamento dessas questões pelo Supremo Tribunal Federal, que já possui 

uma farta jurisprudência sobre a aplicação dos direitos indígenas.

Da evolução legislativa e jurisprudencial

13. Foi  durante  o  Brasil  Colônia  que  sobreveio  o  primeiro  marco 

regulatório das terras indígenas: o Alvará Régio de 1º de abril de 1680, oriundo 

do Direito português, que continha os seguintes dizeres:

[...] E para que os ditos Gentios, que assim decerem, e os mais, que há de presente, 
melhor  se conservem nas Aldeias:  hey por  bem que senhores  de suas fazendas, 
como o são no Sertão, sem lhe poderem ser tomadas, nem sobre ellas se lhe fazer 
moléstia.  E  o  Governador  com  parecer  dos  ditos  Religiosos  assinará  aos  que 
descerem do Sertão, lugares convenientes para neles lavrarem, e cultivarem, e não 
poderão ser mudados dos ditos lugares contra sua vontade, nem serão obrigados a 
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pagar foro, ou tributo algum das ditas terras, que ainda estejão dados em Sesmarias 
e pessoas particulares, porque na concessão destas se reserva sempre o prejuízo de 
terceiro, e muito mais se entende, e quero que se entenda ser reservado o prejuízo, e 
direito os Índios, primários e naturais senhores delas. (destaquei)

Conquanto ainda se esteja no início da exposição histórica, já abro aqui um 

parêntesis  para  pontuar  que,  segundo  um consenso  majoritário  na  doutrina  e  na 

jurisprudência, o Alvará Régio de 1680 inaugurou o  indigenato, instituto jurídico que 

foi concebido no início do século XX pelo jurista brasileiro João Mendes de Almeida 

Júnior3.

Segundo José Afonso da Silva4, o indigenato consiste numa “fonte primária e 

congênita da posse territorial” baseada no “princípio de que, nas terras outorgadas a 

particulares,  seria  sempre  reservado  o  direito  dos  índios,  primários  e  naturais  

senhores delas”, independentemente de titulação ou reconhecimento formal. 

Ainda segundo o constitucionalista, “se recorrermos ao Alvará de 1º de abril  

de  1680  que  reconhecia  aos  índios  as  terras  onde  estão  tal  qual  as  terras  que  

ocupavam  no  sertão,  veremos  que  a  expressão  ocupadas  tradicionalmente  não  

significa ocupação imemorial”, querendo dizer, com isso, que o Alvará Régio protegia 

a posse dos indígenas não somente em relação aos aldeamentos antigos, mas em 

relação  a  qualquer  terra  em que  eles  se  encontrassem desenvolvendo  atividades 

produtivas e culturais (“e para que os ditos Gentios, que assim decerem, e os mais,  

que há de presente, melhor se conservem nas Aldeias: hey por bem que senhores de 

suas fazendas, como o são no Sertão”). 

Isto porque, continua ele, “o indigenato não se confunde com a ocupação,  

3 João Mendes de Almeida Júnio foi advogado, professor na Faculdade de Direito de São Paulo, jurista e 
Ministro do Supremo Tribunal Federal (5.1.1917 a 24.10.1922). 
4 DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 37ª ed., 2014, p. 
872-874
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com a mera posse. O indigenato é a fonte primária e congênita da posse territorial; é  

um direito congênito, enquanto a ocupação é título adquirido. O indigenato é legítimo  

por si, ‘não é um fato dependente de legitimação, ao passo que a ocupação, como  

fato posterior, depende de requisitos que a legitimem’. ‘O indigenato, primariamente  

estabelecido, tem a sedum positio, que constitui o fundamento da posse, [...]; mas o 

indigenato,  além  desse  ius  possessionis,  tem  o  ius  possidendi,  que  já  lhe  é  

reconhecido e preliminarmente legitimado, desde o Alvará de 1º de abril  de 1680  

como direito congênito" Só a posse por ocupação está sujeita a legitimação, porque,  

‘como título de aquisição, só pode ter por objeto as coisas que nunca tiveram dono, ou  

que foram abandonadas por seu antigo dono. A ocupação é uma apprehensio rei nullis  

ou  rei  derelictae  [...];  ora,  as  terras  de  índios,  congenitamente  apropriadas,  não  

podem ser consideradas nem como res nullius, nem como res derelictae;  por outra, 

não se concebe que os índios tivessem adquirido, por simples ocupação, aquilo que lhes 

é congênito e primário" (destaquei).

Portanto,  é  por  reconhecer  que  os  índios  são  os  senhores  “primários  e 

naturais” das terras, ou seja, que possuem um direito originário e preliminarmente 

reservado,  que o Alvará Régio –  e qualquer legislação subsequente que acolheu o 

indigenato – estabelecia que a posse indígena prevaleceria sobre qualquer outro título 

aquisitivo, não importando se a ocupação indígena precedesse ou não ao título. No 

mesmo sentido, mas nas palavras de João Mendes Júnior:

Mas, nas demandas entre posseiros e indigenas aldeados, se tem pretendido exigir 
que estes exhibam os registros de suas posses. Parece-nos, entretanto, que outra é 
a solução jurídica: desde que os indios já estavam aldeados com cultura e morada 
habitual, essas terras por elles occupadas, si já não fossem delles, também não 
poderiam ser de posteriores posseiros, visto que estariam devolutas; em qualquer 
hypothese, suas terras lhes pertenciam em virtude do direito á reserva, fundado no 
Alvará de 1 de abril de 1680, que não foi revogado, direito esse que jamais poderá 
ser confundido com uma posse sujeita á legitimação e registro.5

5 MENDES  JUNIOR,  João.  Os  indigenas  do  Brasil,  seus  direitos  individuaes  e  politicos.  São  Paulo:  
Typographia Irmãos Hennies, 1912. p. 57.  apud  DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional 
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14. Ainda se me impõe observar que, nesse período colonial e nos que 

se seguiram até a Constituição de 1988, embora tenha sido reconhecido o 

direito  originário dos  indígenas às  terras  por eles  habitadas,  vigorava uma 

forte política assimilacionista, caracterizada pela negação da identidade dos 

povos indígenas e por medidas paternalistas.

Com a crença de que os índios  deveriam ser assimilados pelo modelo de 

civilização  não  indígena,  foram  empregadas  as  seguintes  práticas:  (i)  trabalho 

voluntário  ou  compulsório,  caso  oferecessem  resistência,  justificado  pela  “guerra 

justa”, legitimada pela recusa à conversão à fé católica e pela prática de hostilidades 

(Carta Régia de 1570, de 1609 e de 1798); (ii) aldeamento de índios de várias etnias 

em  uma  localidade,  geralmente  próxima  a  povoações  coloniais,  onde  eram 

catequizados por missões jesuítas e estimulados ao contato com os portugueses; (iii) 

extinção  de  aldeias  em que  os  índios  estivessem “civilizados”;  e  (iii)  medidas  de 

incentivo à miscigenação, como o favorecimento de casamento entre índios e não 

índios (Diretório dos Índios de 1755).6

Daí porque se afirma que se, por um lado, o indigenato sempre representou 

instrumento favorável aos indígenas em relação ao regime jurídico das suas terras, 

por  outro,  esteve atrelado,  durante muito  tempo,  à  política  de “confinamento  em 

pequenas áreas, de modo que fosse facilitada a dominação, a catequese e imposição  

Positivo, 2014, p. 874
6 Sobre  essas  circunstâncias  históricas,  confira:  http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-periodo-
colonial/167-diretor-diretorio-dos-indios (base de dados do Arquivo Nacional Memória da Administração 
Pública Brasileira); http://bndigital.bn.gov.br/dossies/rede-da-memoria-virtual-brasileira/alteridades/povos-
indigenas-no-brasil/ (Biblioteca  Digital  da  Fundação  Biblioteca  Nacional);  e  FERREIRA,  Rebeca  Ariel 
Aparecida  de  Campos.  Marco  temporal  para  aquém  dos  direitos  dos  povos  indígenas  ao  território 
tradicional.  in  Índios, Direitos Originários e Territorialidade. / Associação Nacional dos Procuradores da 
República.  6ª  Câmara  de Coordenação e  Revisão.  Ministério  Público  Federal. Organizadores:  Gustavo 
Kenner Alcântara, Lívia Nascimento Tinôco, Luciano Mariz Maia. Brasília: Editora ANPR, 2018, p. 327-374.
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de práticas colonizadoras”7.

15. Feitos esses esclarecimentos e avançando para o período imperial, 

relato que a Constituição de 1824 nada dispôs a respeito das terras indígenas. 

Todavia, conforme assinalado pela Ministra Carmem Lúcia no julgamento da 

PET  n.º  3.388  (caso  Raposa  Serra  do  Sol),  é  amplamente  admitido  que  o 

indigenato do Alvará Régio de 1680 foi recepcionado por aquela Carta.

Depois, a Lei de Terras de 1850 (Lei n.º 601, de 18 de setembro de 1850) 

estabeleceu, em seu artigo 12, que o “Governo reservará das terras devolutas as que 

julgar necessárias: 1º, para a colonização indígena". Já o Decreto n.º 1.318, de 30 de 

janeiro de 1854, que a regulamentou, prescreveu em seu artigo 75 que as “terras 

reservadas para colonização de indígenas, e por eles distribuídas, são destinadas ao  

seu usufruto;  e  não poderão ser  alienadas,  enquanto  o  Governo  Imperial,  por  ato  

especial,  não lhes conceder o pleno gozo delas, por assim o permitir o seu estado de  

civilização" (destaquei).

A análise desses dispositivos leva à compreensão de que as terras indígenas 

não podiam, em hipótese alguma, ser consideradas devolutas, haja vista que já eram 

congenitamente  possuídas  e  reservadas  aos  indígenas  em  razão  do  indigenato 

previsto no Alvará Régio de 1680, então vigente pelo fenômeno da recepção.

De  toda  sorte,  o  indigenato  ainda  se  mantinha  atrelado  a  uma  política 

integracionista prejudicial aos indígenas. Deveras, a lei de terras reconhecia o direito 

ao usufruto somente até que os índios atingissem o “estado de civilização”. Ainda, o 

Decreto  n.º  426,  de  24  de  julho  de  1845  (Regulamento  acerca  das  Missões  de 

Catequese e Civilização dos Índios), que criou a Diretoria Geral dos índios, admitia a 

7 FERREIRA, Rebeca Ariel Aparecida de Campos. Op. cit., p. 330.
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possibilidade  de  extinção  das  aldeias  ou  reunião  de  duas  em  uma,  caso  fosse 

conveniente.

A respeito da política assimilacionista, incorporada na criação das Diretorias 

Gerais  de  Índios,  vale  citar  as  seguintes  informações  disponibilizadas  no  site  da 

Memória da Administração Pública Brasileira8:

O decreto estabeleceu que em cada província houvesse um diretor-geral de índios, 
de  nomeação  do  imperador,  responsável  pela  administração  das  aldeias,  pela 
relação com o respectivo presidente da província e assembleia provincial, além da 
comunicação com o governo imperial, através da Secretaria do Império. Dentre as 
amplas atribuições do diretor-geral estava o exame das aldeias existentes e dos 
recursos que ofereciam à lavoura e ao comércio, a verificação da adequação de sua 
localização  ou  da  necessidade  de  remoção,  o  arrolamento  de  todos  os  índios 
aldeados,  a identificação dos índios ‘errantes’ e o envio de missionários para sua 
catequese, o licenciamento dos que quisessem negociar nas aldeias criadas, servir 
de procurador dos índios e representar quando da necessidade de força militar para 
proteção das aldeias.
O  Regulamento  de  1845  perpetrava  o  sistema  de  aldeamentos,  experimentado 
durante o Diretório pombalino, como estratégia de assimilação dos indígenas à ‘vida 
civilizada’. Para tanto, o texto legal previa práticas como a edificação de igrejas, a 
criação de escolas de primeiras letras, a promoção de casamentos entre índios e 
pessoas de outra raça e o ensinamento da doutrina cristã. [...]
O  Regulamento  das  Missões  manteve  o  direito  do  indígena  às  terras  dos 
aldeamentos,  prevendo sua demarcação,  mas assegurou também a remoção ou 
reunião  de  duas  ou  mais  aldeias,  quando  sua  localização  fosse  considerada 
inadequada para a lavoura e o comércio. Ainda assim, o projeto assimilacionista que 
formatou o Regulamento das Missões garantiu o arrendamento e o aforamento das 
terras indígenas, cujas rendas deveriam ser empregadas em benefício dos índios 
das províncias. A questão das terras indígenas foi objeto da Lei de Terras (1850) e 
do  decreto  n.  1.318,  de  30  de  janeiro  de  1854,  que  deu  as  instruções  à  sua 
execução.

16. Chegando  ao  período  republicano,  anoto  que  a  primeira 

Constituição da República, de 1891, também recepcionou o Alvará de 1680, 

por  força  da  prescrição  contida  em  seu  art.  83  (“continuam  em  vigor, 

enquanto  não  revogadas,  as  leis  do  antigo  regime  no  que  explícita  ou 

8 In http://mapa.an.gov.br/index.php/menu-de-categorias-2/312-diretores-diretoria-geral-dos-indios 
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implicitamente  não  forem  contrárias  ao  sistema  do  Governo  firmado  pela 

Constituição  e  aos  princípios  nela  consagrados”).  Consequentemente,  ao 

mencionar, no seu artigo 64, que as terras devolutas pertenciam aos Estados 

da federação,  a Constituição em tela não estava se referindo às terras  do 

indigenato (habitadas pelos índios), eis que estas já estavam reservadas aos 

índios pelo Alvará Régio de 1680.

Sobre esse ponto específico, o Ministro Gilmar Mendes, em voto proferido no 

Recurso Extraordinário n.º 416.144-3, esclarece que o artigo 64 da Constituição de 

1891 não incluiu as terras destinadas ao indigenato na categoria de “terras devolutas” 

e que os conseguintes textos constitucionais enfatizaram o valor da posse indígena, 

determinando a propriedade da União e o usufruto dos indígenas.

No mesmo sentido, foi o voto do Ministro Alexandre de Morais na ACO n.º 

362/MT (Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2017): 

Em relação a esse primeiro tópico, da não comprovação da transformação das áreas 
em devolutas,  enfrento a alegação genérica que faz  o autor,  o Estado do Mato 
Grosso, a respeito da Constituição de 1891. Trata-se, na verdade, de uma leitura 
imprecisa daquela Constituição de que as áreas teriam passado imediatamente ao 
domínio  dos  Estados.  Isso,  porém,  não  se  aplicava  às  terras  ocupadas  pelos 
indígenas, que eram terras congenitamente possuídas. No mesmo sentido foi bem 
lembrado aqui, da tribuna, pela Ministra Grace, que essas áreas de ocupação já 
originária dos índios, chamadas à época, pelo mestre João Mendes Júnior, de terras 
do indigenato, desde o alvará de 1º de abril de 1680 e, depois, a Lei de 1850 e o 
Decreto  de  1854,  já  eram  áreas  destinadas  aos  indígenas.  ‘(...)  as  terras  do 
indigenato, sendo terras congenitamente possuídas, não são devolutas, isto é, são 
originariamente  reservadas,  na  forma  do  Alvará  de  1º  de  abril  de  1680  e  por 
dedução da própria Lei de 1850 e do art. 24, §1º, do Decreto nº1854 (...)’”. E depois 
acrescenta:  “Não  é  possível,  insisto,  falar  em  terras  devolutas  ocupadas  por 
silvícolas.  Ou são  “devolutas”,  e  aí  seriam do Estado.  Ou são  “indígenas”,  e  aí 
seriam da União. Dessa forma, se não cabe falar, no caso, em terras devolutas, 
consequentemente,  a  propriedade,  o  domínio,  não  passou  para  o  Estado  em 
momento algum. Esse domínio foi caracterizado e, posteriormente, consagrado da 
União,  e  a  União  não  precisa indenizar,  seja  o  Estado,  sejam particulares,  pela 
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utilização  das  suas  próprias  terras  para  uma  destinação  constitucionalmente 
prevista, que é o reconhecimento dessas áreas indígenas”. (destaquei) 

O que se denota dos votos supramencionados é que,  na prática,  muitos 

Estados  se  equivocaram  na  interpretação  do  artigo  64  da  Constituição  de  1891. 

Inclusive, o Estado de Mato Grosso incorre nesse equívoco na contestação protocolada 

nestes autos, onde defende a natureza devoluta das terras.

Aliás,  foi  com essa concepção equivocada que o Estado de Mato Grosso 

propôs  a  ACO n.º  362,  acima mencionada,  requerendo da União  o  pagamento de 

indenização pela criação do Parque Indígena do Xingu (Decreto n.º  50.455/61) em 

supostas terras devolutas que seriam de sua propriedade. O STF, porém, rejeitou a 

pretensão, na linha do entendimento esboçado pelo Ministro Alexandre de Morais no 

excerto acima transcrito, ou seja, por serem terras de ocupação tradicional indígena, 

que nunca foram devolutas (ACO n.º 362/MT, Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2017).

17. Adentrando, agora, no século XX, o Decreto n.º 8.072, de 20 de 

junho  de  1910  criou  o  Serviço  de  Proteção  ao  índio  –  SPI  para  prestar 

assistência à população indígena do Brasil e dispôs o seguinte em seus artigos 

3º e 10:

Art. 3° O Governo Federal, por intermédio do Ministério da Agricultura, Indústria e 
Comércio, e sempre que for necessário,  entrará em accordo com os Governos dos 
Estados e dos municípios:
a)  para  que  se  legalizem  convenientemente  as  posses  de  terras  actualmente 
occupadas pelos índios. 
[...]
c)  para que sejam cedidas aos Ministerio da Agricultura as terras devolutas  que 
forem julgadas  necessarias  ás  povoações  indigenas  ou  á  installação  de  centros 
agricolas.
Art.  4º  Realizado  o  accôrdo,  o  Governo  Federal  mandará  proceder  medição  e 
demarcação  dos  terrenos,  levantar  a  respectiva  planta  com todas  as  indicações 
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necessarias, assignalando as divisas com marcos ou padrões de pedra.
Art.  5º  Da  planta  e  do  memorial  recpectivo,  que  deverá  ser  o  mais  detalhado 
possivel, será dada cópia aos governos estaduaes e municipaes, conservando-se o 
original no archivo da directoria.
Art. 6º Satisfeito o disposto nos artigos anteriores, o governo providenciará para 
que seja garantido aos indios o usufructo dos terrenos demarca.
[...]
Art. 10. Si os índios, que estiverem actualmente aldeiados, quizerem fixar-se nas 
terras  que  occupam,  o  governo  providenciará  de  modo  a  lhes  ser  mantida  a 
effectividade da posse adquirida.
Art. 11. As terras de que trata o artigo anterior serão medidas e demarcadas na 
fórma do art. 4º. (destaquei) 

Posteriormente,  o  Decreto  Federal  n.º  5.484,  de  27  de  junho  de  1928, 

assentou:

Art. 2º A Protecção, assistencia, defesa ou amparo de que trata o art. 1º, daverão 
ser dadas na propria terra habitada pelos selvicolas, salvo os casos de afastamento 
por  motivo  de  enchentes,  seccas,  epidemias  ou  outras  calamidades  o  motivos 
justificaveis; e terá por fim:
[...]
g) impedir pelos meios legaes que os funccionarios do Serviço de Protecção aos 
Indios,  ou  quaesquer  particulares  leigos  ou  religiosos,  se  tornem  parceiros  ou 
possuidores dos bens ou das terras dos Indios; entende-se por terra dos indios:
1º)  Aquellas  em que presentemente  vivem e que já  primariamente  habitavam; 
2º) Aquellas em que habitam e são necessarias ao meio de vida compativel com o 
seu estado social; caça e pesca, industria extractiva, lavoura ou criação;
3°)  As  que já  lhes  tenham sido  ou venham a ser  reservadas  para seu uso,  ou 
reconhecidas como de sua propriedade a titulo qualquer.
[...]
Art. 8º O Governo Federal providenciará no sentido de passarem para o Ministerio 
da Agricultura, sem onus para este, as terras pertencentes ao Patrimonio Nacional, 
que forem julgadas necessarias ao Serviço de Proteção aos Indios.
Art.  9º  Para  a  fundação  de  Povoações  Indigenas,  fica  o  Governo  autorizado  a 
permutar com particulares as terras do Patrimonio Nacional,  que estiverem sem 
applicação, ou que puderem ser alienadas, a juizo do mesmo Governo.
Capitulo II: Terras pertencentes aos estados
Art. 10. O Governo Federal promoverá a cessão gratuita para o dominio da União das 
terras devolutas pertencentes aos Estados, que se acharem occupadas pelos indios, 
bem como a  das  terras  da  extintas  aldeias,  que  foram transferidas  ás  antigas 
Provincias pela lei de 20 de outubro de 1887.
§ 1º As terras cedidas serão delimitadas em zonas correspondentes á occupação 
legal já existente, sendo respeitada a posse dos indios, assim como o uso e goso 

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VICTOR DE CARVALHO SABOYA ALBUQUERQUE em 28/06/2019, com base na Lei 
11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 5944653602207.

                                 Pág. 44/110



 

  0  0  1  0  6  2  5  8  5  2  0  0  6  4  0  1  3  6  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDONÓPOLIS

Processo N° 0010625-85.2006.4.01.3600 (Número antigo: 2006.36.00.010626-8) - 1ª VARA - RONDONOPOLIS
Nº de registro e-CVD 00216.2019.00013602.1.00650/00128

por eIles das riquezas naturaes ahi encontradas.
 § 2º Respeitada essa posse, poderá o Governo Federal empregar as ditas terras 
para a fundação de povoações indigenas, ou quaIquer outra fórma de localização de 
índios. (destaquei)

Ressalto, por oportuno, que o caput  do último dispositivo acima (artigo 10 

do Decreto Federal n.º 5.484/1928) incorre no erro de interpretação de que tratamos 

nas linhas pretéritas ao se referir às “terras devolutas pertencentes aos Estados, que 

se acharem occupadas pelos índios” (destaquei). Elas não eram devolutas e tampouco 

pertenciam aos Estados.9 

Esse  erro  foi  corrigido  no  ano  de  1936,  quando  editado  o  regulamento 

mencionado no artigo 7º da lei n.º 24.700, de 12 de julho de 1934 (“O Ministério da 

Guerra fica autorisado a rever a legislação vigente para o serviço de proteção aos  

Índios, adaptando-a melhor aos interesses da nacionalização e defesa das fronteiras”) 

(destaquei).

Antes, porém, a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de julho de 

1934, conferiu à União competência privativa para legislar sobre "a incorporação dos 

silvícolas  à  comunhão  nacional".  Além  disso,  avançando  na  proteção  das  terras 

indígenas, o seu o artigo 129 preceituou que “será respeitada a posse de terras de  

silvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto,  

vedado  aliená-las”,  o  que  implicou  a  nulidade  de  quaisquer  títulos,  anteriores  ou 

posteriores a 1934, desde que houvesse posse indígena na data da Constituição.

Segundo a  jurisprudência  do STF,  o  artigo  129 da Constituição de 1934 

representou  o  acolhimento  do  instituto  do  indigenato  em  âmbito  constitucional. 

Registro que a Constituição de 1937 e, na sequência, a de 1946, mantiveram, em seus 

artigos 154 e 216, respectivamente, a mesma estrutura do artigo 129 da Constituição 

9 Vide nota de rodapé acima (3)
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de 1934. Vejam-se:

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 1937)

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

Quanto  aos  atos  infraconstitucionais  editados  durante  a  vigência  dessas 

Constituições (1934 a 1946), o único que merece ser destacado é o Decreto n.º 736, 

de 6 de abril de 1936, que regulamentou a Lei n.º 24.700, de 12 de julho do 1934. 

Quanto às terras indígenas, o Decreto de 1936 dispôs o seguinte:

Art. 3º O Serviço de Protecção aos indios promoverá os actos mais convenientes: 
a)  para impedir que as terras habitadas pelos selvicolas sejam tratadas como se 
devolutas fossem, demarcando-as, fazendo respeitar, garantir, reconhecer e legalizar 
a  posse  dos  indios,  já  pelos  Governos  Estadoaes  ou  Municipaes,  já  pelos 
particulares;
b) para que na falta de accordo sejam requeridos ao Juiz Federal correspondente es 
remedios legaes competetes, para garantir aos selvicolas as suas posses, na forma 
do decreto n. 5.484, de 27 de junho de 1928;
c) para que, igualmente, sejam respeitadas as posses dos indios já reconhecidas em 
virtude da lei de 18 de setembro de 1850 e outras poosteriores, ainda mesmo nos 
casos de extincção dos aldeiamentos,  provando que o facto dos Governos terem 
deixado  de  administrar  esses  aldeiamentos  ou  estabelecimentos,  ou  de 
superintendel-os, não justifica que os indios, ou seus descendentes, sejam expoliados 
de suas terras;
d)  para  que  sejam  cedidas  as  terras  que  forem  julgadas  necessarias  aos 
estabelecimentos do Departamento do Serviço de Protecção aos Indios;
e) para em caso de coacção ou imminencia de coacção, por illegalidade ou abuso 
de  poder  contra  indios,  applicar  recursos  legaes  e  tomar  providenciae 
complementares  immediatas  que  assegurem  aos  indios  todas  as  garantias, 
cumprindo sempre, concomitantemente, communicar esses factos ás autoridades 
superiores.
[...]
Art.  41.  Nas terras reservadas para os indios ou por elles habitadas, nas de sua 
propriedade ou nas terras a que se refere o art. 129 da Constituição da Republica, 
ninguem poderá construir ou fazer bemfeitorias para gozo ou lucro proprio, sob pena 
de incorrer nas comminações da ultima parte do art. 547 do Codigo Civil e mais 
disposições legaes que resguardam as propriaedades em geral e especialmente as 
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propriedades dos indios.  (destaquei)

18. Nesse  contexto,  sobreveio:  (i)  a  Lei  mato  grossense  n.º  684/1945, 

reservando, “para uso dos índios bororos do JARUDORE, a área de 6.000 hectares de  

terras” (fl.83); (ii) o processo demarcatório promovido pelo Departamento de Terras e 

Colonização – DCT do Estado de Mato Grosso entre os anos de 1949 e 1950; e, por 

último, (iii) a emissão, em 1951, e o registro cartorário, em 1958, do título definitivo 

de  propriedade  da  área  de  4.706  ha  em  favor  da  União,  para  uso  dos  “índios 

BOROROS DE JARUDORE” (fl. 86).

19. Depois, a Constituição de 24 de janeiro de 1967 incluiu as terras 

ocupadas pelos indígenas entre os bens da União (art. 4°, IV), e garantiu aos 

povos indígenas não apenas o direito à “posse permanente das terras que 

habitam”, mas, também, o direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais 

e de todas as utilidades nelas existentes. É o que se verifica no 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. 

No mesmo ano, a Lei n.º 5.371/67 autorizou a criação da Fundação Nacional 

do  Índio  –  FUNAI  com  a  missão  de  proteger  e  promover  os  direitos  dos  povos 

indígenas, a qual assumiu o acervo e funções do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), 

do Conselho Nacional de Proteção aos Índios (CNPI) e do Parque Nacional do Xingu 

(PNX), que restaram extintos.

A Emenda Constitucional n.º 1 de 1969 avançou mais um pouco na proteção 

às terras indígenas para declarar “a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de  

qualquer natureza que tivessem por objeto o domínio, a posse ou a ocupação das  

terras  ocupadas  pelos  silvícolas”,  além  de  afastar  o  direito  a  qualquer  ação  ou 
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indenização daí decorrente. Veja:

Art. 198. As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos termos que a lei 
federal determinar, a eles cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido 
o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades 
nelas existentes.
§1°.  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.
§2°. A nulidade e extinção de que trata o parágrafo anterior não dão aos ocupantes 
direito a qualquer ação ou indenização contra a União e a Fundação Nacional do 
índio.

Posteriormente,  o  Estatuto  do  índio  (Lei  n.º  6.001/1973)  também dispôs 

sobre a proteção das  terras  indígenas,  distinguindo-as,  no seu artigo 17,  entre:  i) 

“terras ocupadas”, que são aquelas versadas nos preceitos constitucionais; ii) “terras 

reservadas”, que são as destinadas pela União, de acordo com sua conveniência, para 

servir  de  habitat  a  grupo  indígena,  com  os  meios  suficientes  à  sua  subsistência 

(reserva indígena), para preservar as reservas de flora e fauna e as belezas naturais 

da região, quando contidas em terra na posse de índios (parque indígena) e  para 

“exploração  agropecuária,  administrada  pelo  órgão  de  assistência  ao  índio,  onde  

convivam tribos aculturadas e membros da comunidade nacional” (colônia agrícola 

indígena); e iii) terras de domínio das comunidades indígenas ou dos índios, que são 

as havidas por qualquer das formas de aquisição do domínio, nos termos da legislação 

civil.

Sobremais,  o Estatuto do Índio determinou que as “terras indígenas,  por 

iniciativa  e  sob  orientação  do  órgão  federal  de  assistência  ao  índio”,  seriam 

administrativamente demarcadas, por procedimento a ser estabelecido em decreto do 

Poder Executivo (art. 19). Ainda, outorgou ao Poder Executivo o prazo de 5 (cinco) 

anos para realizar as demarcações (art. 65).

De resto, relativamente à proteção das “terras ocupadas”, a Lei n.º 6.001/73 
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manteve o indigenato, vale dizer, o direito congênito e originário dos indígenas sobre 

as terras por eles habitadas, independente de titulação ou reconhecimento formal, 

atribuindo à demarcação efeito meramente declaratório. Senão vejamos:

Art. 22. Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das terras que habitam e o 
direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas 
terras  existentes.  Parágrafo  único.  As  terras  ocupadas  pelos  índios,  nos  termos 
deste artigo, serão bens inalienáveis da União artigo 4º, IV, e 198, da Constituição 
Federal).
Art. 23. Considera-se posse do índio ou silvícola a ocupação efetiva da terra que, de 
acordo com os usos, costumes e tradições tribais, detém e onde habita ou exerce 
atividade indispensável à sua subsistência ou economicamente útil.
[...]
Art. 25. O reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse permanente 
das terras por eles habitadas, nos termos do artigo 198, da Constituição Federal, 
independerá  de  sua  demarcação,  e  será  assegurado  pelo  órgão  federal  de 
assistência aos silvícolas, atendendo à situação atual e ao consenso histórico sobre 
a antiguidade da ocupação, sem prejuízo das medidas cabíveis que, na omissão ou 
erro do referido órgão, tomar qualquer dos Poderes da República. (destaquei)

20. Neste  momento,  calha  assentar  que  há  um  consenso  na 

jurisprudência do STF no sentido de que todas as Constituições que versaram 

sobre as terras indígenas, entre a de 1934 até a Emenda de 1969, bem como 

o Estatuto do índio, acolheram o indigenato.

Dessa forma, a posse indígena e a localização permanente (que pressupõe o 

exercício  de atividades culturais e  de subsistência,  como a pesca e  a caça)  eram 

pressupostos constitucionais para gerar a nulidade de qualquer título incidente sobre 

a respectiva área, ainda que anterior a 1934, eis que o regime jurídico se manteve 

inalterado.

 Nessa  ordem de  ideia,  o  voto  do  Ministro  Eros  Graus  na  ACO n.º  312 

(Tribunal Pleno, j. em 02/05/2012), que versou sobre a nulidade de títulos sobre terras 

indígenas, à luz da Emenda Constitucional de 1969, asseverou o seguinte:
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PONTES DE MIRANDA como que anteviu a questão fundiária de que ora tratamos ao 
comentar a Constituição de então [1967]:
"O juiz que conhecer de alguma questão de terras deve aplicar a regra jurídica, 
desde que os pressupostos estejam provados pelo silvícola, ou constem dos autos, 
ainda que alguma das partes ou terceiro exiba título de dominio.  Desde que há 
posse e a permanência ou localização permanente, a posse da terra é do nativo, 
porque assim o diz a Constituição.
[...]
O texto constitucional não cogitou da duração da posse, nem, sequer,  do limite 
temporal  para se  reputar  permanente.  Tem-se de entender  a  residência,  com a 
posse que não se há de reputar transitória (quaestio facti). [...]
“São nenhuns quaisquer títulos, mesmo registrados, contra a posse dos silvícolas, 
ainda que anteriores à Constituição de 1934, se à data da promulgação havia tal 
posse.” [grifei] (destaques do original)

Também  nesse  sentido  é  o  voto  do  Ministro  Adir  Passarinho  no  MS  n.º 

20.575, de sua relatoria (DJE de 21/11/1986), ao tratar do artigo 198 da Emenda de 

1969:

A  Constituição  Federal,  no  seu  art.  198,  afirma  a  inalienabilidade  das  terras 
habitadas  pelos  silvícolas  “nos  termos  em que  a  lei  determinar”,  declarando  a 
nulidade e a extinção dos efeitos de qualquer natureza que tenham por objeto o 
domínio,  a  posse  ou  a  ocupação  das  aludidas  terras.  Daí  entender  Pontes  de 
Miranda serem “nenhuns quaisquer títulos, mesmo registrados, contra a posse dos 
silvícolas, ainda que anteriores à Constituição de 1934, se à data da promulgação 
havia tal posse” (Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda n. 1, de 1969, 
1974, tomo VI, p. 457). Idêntica posição é perfilhada por Manoel Gonçalves Ferreira 
(Comentários  à  Constituição  Brasileira,  1983,  p.  731/732),  Paulino  Jacques  (A 
Constituição  explicada,  1970,  p.  195)  e  Rosah  Russomano  (Anatomia  da 
Constituição, 1970, p. 346). 

21. Dito isso e prosseguindo com a ordenação dos atos legislativos, 

chega-se,  finalmente,  à Constituição Federal  de 1988,  que representou um 

salto na proteção dos direitos indígenas, dedicando um extenso capítulo ao 

tema (Capítulo VIII) no título correspondente à “Ordem Social” (Título VIII):

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 
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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.
§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a 
pesquisa  e  a  lavra  das  riquezas  minerais  em  terras  indígenas  só  podem  ser 
efetivados  com  autorização  do  Congresso  Nacional,  ouvidas  as  comunidades 
afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da 
lei.
§ 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,  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.
Art.  232. Os índios,  suas comunidades e organizações são partes legítimas para 
ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério 
Público em todos os atos do processo.

A Constituição reassenta o direito originário dos índios às terras tradicionais 

e rompe com o paradigma integracionista/assimilacionista.

Em seus artigos 231 a 232, há um inequívoco reconhecimento da identidade 

indígena e do valor das suas manifestações étnicas e culturais para a formação da 

sociedade  brasileira,  de  forma  que  a  Constituição  assegura-lhes  o  direito  de  se 

autodeterminarem e ainda impõe aos entes da federação o dever de “proteger e fazer 
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respeitar  todos os seus bens”,  entre  os quais se  inclui  a  “sua organização social,  

costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que  

tradicionalmente ocupam” (artigo 231, caput).

A  Constituição  também rompe  com  o  regime  de  tutela,  garantindo  aos 

povos  indígenas  o  direito  de  ingressar  em  juízo  em  defesa  de  seus  direitos  e 

interesses, independentemente de assistência. Direito este que lhes era negado até 

então. 

Sobre a alteração de paradigma no que tange ao regime jurídico aplicado à 

população indígena pela Constituição de 1988, ainda colho os seguintes trechos do 

voto do Ministro Ayres Britto na PET n.º 3388, bastante elucidativos desse momento 

histórico:

Os índios como parte essencial da realidade política e cultural brasileira 
53.  É  cada  qual  dessas  etnias  indígenas  e  suas  particularizadas  formas  de 
organização social que se põem como alvo dos citados arts. 231 a 232, sem prejuízo 
da idéia central de que todas elas reunidas compõem um segmento ainda maior; 
um verdadeiro macro-conjunto populacional-aborígine que se vem somar àqueles 
constitutivos dos afro-descendentes e dos egressos de outros países ou continentes 
(a Europa portuguesa à frente). Dando-se que todos esses grandes conjuntos ou 
grupos humanos maiores são formadores de uma só realidade política e cultural: a 
realidade da nação  brasileira. [...] É dizer, povo brasileiro como um só continente 
humano  de  hoje,  de  ontem  e  de  amanhã,  a  abarcar  principalmente  os  três 
elementares grupos étnicos dos indígenas, do colonizador branco e da população 
negra.
[...]
75. O que estamos a descrever não é senão a própria base filosófica da mais firme 
opção constitucional em favor dos índios, traduzida no macro-entendimento de que é 
direito fundamental de cada um deles e de cada etnia autóctone:
I  -  perseverar no domínio de sua identidade, sem perder o status de brasileiros. 
Identidade que deriva de um fato complexo ou geminado, que é o orgulho de se ver 
como  índio  e  etnia  aborígene,  é  verdade,  mas  índio  e  etnia  genuinamente 
brasileiros. [...]
II - poder inteirar-se do modus vivendi ou do estilo de vida dos brasileiros não-índios, 
para, então, a esse estilo se adaptar por vontade livre e consciente. É o que se 
chama de aculturação, compreendida como um longo processo de adaptação social 
de  um indivíduo  ou  de  um grupo,  mas  sem a  necessária  perda  da  identidade 
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pessoal  e  étnica.  Equivale  a  dizer:  assim como os  não-índios  conservam a  sua 
identidade pessoal e étnica no convívio com os índios, os índios também conservam 
a sua identidade étnica e pessoal no convívio com os não índios, pois a aculturação 
não é um necessário processo de substituição de mundividências (a originária a ser 
absorvida pela adquirida),  mas a possibilidade de experimento de mais de uma 
delas. É um somatório, e não uma permuta, menos ainda uma subtração;
III -  ter a chance de demonstrar que o seu tradicional habitat ora selvático ora em 
lavrados ou campos gerais é formador de um patrimônio imaterial que lhes dá uma 
consciência nativa de mundo e de vida[...] destaquei

Quanto  às  terras  tradicionalmente  ocupadas,  especificamente,  deflui  do 

artigo 231 que a Constituição mantém a preexistência dos direitos originários dos 

índios  sobre  elas  e  ainda  reconhece  esse  aspecto  como fundamental  para  a 

preservação da identidade dos povos indígenas.

Há  que  se  destacar,  porém,  a  peculiaridade  no  tratamento  das  terras 

indígenas pela Constituição de 1988, assentada pelo STF na PET n.º  3.338.  Neste 

julgado, o STF entendeu que a Constituição vigente substituiu a teoria do indigenato – 

até  então  adotada  –  pela  teoria  do  fato  indígena,  proposta  no  voto  do  Ministro 

Menezes Direito, mas cujas premissas já constavam do voto do Ministro relator.

A teoria do fato indígena propõe um marco temporal para a aferição 

da  ocupação  indígena,  que  corresponde  à  data  da  promulgação  da 

Constituição,  de  forma  que  o  reconhecimento  da  terra  tradicionalmente 

ocupada dependeria da demonstração da presença constante e persistente dos 

índios na área em 5 de outubro de 1988. Segundo o relator, “o entrar em vigor 

da nova Lei Fundamental Brasileira é a chapa radiográfica da questão indígena 

nesse delicado tema da ocupação das terras a demarcar pela União para a 

posse permanente e usufruto exclusivo dessa ou daquela etnia aborígine”.

Acerca dessa questão específica, o acórdão restou assim ementado:
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AÇÃO  POPULAR.  DEMARCAÇÃO  DA  TERRA  INDÍGENA  RAPOSA  SERRA  DO  SOL. 
INEXISTÊNCIA  DE  VÍCIOS  NO  PROCESSO  ADMINISTRATIVO-  DEMARCATÓRIO. 
OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 231 E 232 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO DA LEI 
Nº  6.001/73  E  SEUS  DECRETOS  REGULAMENTARES.  CONSTITUCIONALIDADE  E 
LEGALIDADE DA PORTARIA Nº 534/2005, DO MINISTRO DA JUSTIÇA, ASSIM COMO DO 
DECRETO  PRESIDENCIAL  HOMOLOGATÓRIO.  RECONHECIMENTO  DA  CONDIÇÃO 
INDÍGENA DA ÁREA DEMARCADA,  EM SUA TOTALIDADE.  MODELO CONTÍNUO DE 
DEMARCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. REVELAÇÃO DO REGIME CONSTITUCIONAL 
DE  DEMARCAÇÃO  DAS  TERRAS  INDÍGENAS.  A  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  COMO 
ESTATUTO JURÍDICO DA CAUSA INDÍGENA. A DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS 
COMO  CAPÍTULO  AVANÇADO  DO  CONSTITUCIONALISMO  FRATERNAL.  INCLUSÃO 
COMUNITÁRIA  PELA  VIA  DA  IDENTIDADE  ÉTNICA.  VOTO  DO  RELATOR  QUE  FAZ 
AGREGAR  AOS  RESPECTIVOS  FUNDAMENTOS  SALVAGUARDAS  INSTITUCIONAIS 
DITADAS  PELA  SUPERLATIVA  IMPORTÂNCIA  HISTÓRICO-CULTURAL  DA  CAUSA. 
SALVAGUARDAS  AMPLIADAS  A  PARTIR  DE  VOTO-VISTA  DO  MINISTRO  MENEZES 
DIREITO E DESLOCADAS PARA A PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO.  1.  AÇÃO NÃO 
CONHECIDA EM PARTE. [...]. 11. O CONTEÚDO POSITIVO DO ATO DE DEMARCAÇÃO 
DAS  TERRAS  INDÍGENAS.  11.1.  O  marco  temporal  de  ocupação.  A  Constituição 
Federal trabalhou com data certa -- a data da promulgação dela própria (5 de outubro 
de  1988)  --  como  insubstituível  referencial  para  o  dado  da  ocupação  de  um 
determinado espaço geográfico por essa ou aquela etnia aborígene; ou seja, para o 
reconhecimento,  aos  índios,  dos  direitos  originários  sobre  as  terras  que 
tradicionalmente ocupam. 11.2. O marco da tradicionalidade da ocupação. É preciso 
que esse estar coletivamente situado em certo espaço fundiário também ostente o 
caráter  da  perdurabilidade,  no  sentido  anímico  e  psíquico  de  continuidade 
etnográfica. A tradicionalidade da posse nativa, no entanto, não se perde onde, ao 
tempo da promulgação da Lei Maior de 1988, a reocupação apenas não ocorreu por 
efeito de renitente esbulho por parte de não-índios. Caso das "fazendas" situadas na 
Terra Indígena Raposa Serra do Sol, cuja ocupação não arrefeceu nos índios sua 
capacidade  de  resistência  e  de  afirmação da  sua  peculiar  presença  em todo  o 
complexo  geográfico  da  "Raposa  Serra  do  Sol".  11.3.  O  marco  da  concreta 
abrangência  fundiária  e  da  finalidade  prática  da  ocupação  tradicional.  Áreas 
indígenas são demarcadas para servir concretamente de habitação permanente dos 
índios  de  uma  determinada  etnia,  de  par  com  as  terras  utilizadas  para  suas 
atividades  produtivas,  mais  as  "imprescindíveis  à  preservação  dos  recursos 
ambientais  necessários  a  seu  bem-estar"  e  ainda  aquelas  que  se  revelarem 
"necessárias à reprodução física e cultural" de cada qual das comunidades étnico-
indígenas, "segundo seus usos, costumes e tradições" (usos, costumes e tradições 
deles, indígenas, e não usos, costumes e tradições dos não-índios). Terra indígena, 
no imaginário coletivo aborígine, não é um simples objeto de direito, mas ganha a 
dimensão de verdadeiro ente ou ser que resume em si toda ancestralidade, toda 
coetaneidade e toda posteridade de uma etnia. Donde a proibição constitucional de 
se remover os índios das terras por eles tradicionalmente ocupadas, assim como o 
reconhecimento  do  direito  a  uma  posse  permanente  e  usufruto  exclusivo,  de 
parelha com a regra de que todas essas terras "são inalienáveis e indisponíveis, e 
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os direitos sobre elas, imprescritíveis" (§ 4º do art. 231 da Constituição Federal). O 
que termina por fazer desse tipo tradicional de posse um heterodoxo instituto de 
Direito Constitucional, e não uma ortodoxa figura de Direito Civil.  Donde a clara 
intelecção de que OS ARTIGOS 231 E 232 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONSTITUEM 
UM  COMPLETO  ESTATUTO  JURÍDICO  DA  CAUSA  INDÍGENA.  [...]  12.  DIREITOS 
"ORIGINÁRIOS". Os direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam 
foram constitucionalmente "reconhecidos", e não simplesmente outorgados, com o 
que o ato de demarcação se orna de natureza declaratória,  e não propriamente 
constitutiva. Ato declaratório de uma situação jurídica ativa preexistente. Essa a 
razão de a Carta Magna havê-los chamado de "originários", a traduzir um direito 
mais  antigo  do  que qualquer  outro,  de  maneira  a  preponderar  sobre  pretensos 
direitos adquiridos, mesmo os materializados em escrituras públicas ou títulos de 
legitimação de posse em favor de não-índios. Atos, estes, que a própria Constituição 
declarou como "nulos e extintos" (§ 6º do art. 231 da CF). [...] (Pet 3388, Relator:   
Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2009) (destaquei)

É importante mencionar que, no julgamento dos embargos de declaração 

opostos em face do aludido acórdão (Pet 3.388 ED, rel. Ministro Roberto Barroso, j. em 

23/10/2013), o STF consignou que o provimento embargado era desprovido de força 

vinculante  e,  nesses  termos,  os  seus  fundamentos  não  se  estendem,  de  forma 

automática,  a  todos  os  processos  em  que  se  discuta  matéria  similar.  Esse 

entendimento se impõe, sobretudo, porque aquele julgado tratou, especificamente, dos 

marcos regulatórios do procedimento de demarcação de terras indígenas, e somente 

dos procedimentos que tenham como referência a Constituição de 1988.

22. À vista do que se expôs até este momento, tenho que resta bem 

compreendido  o  tratamento  da  matéria  afeta  às  terras  indígenas  pela 

legislação brasileira, bem assim o contexto legislativo em que foram editados 

os atos do Estado de Mato Grosso, o que me permite avançar na elucidação do 

feito.

Da criação Terra Indígena de Jarudóri (ou Jarudore)

23. Depois  dessa  longa  abordagem  histórica,  já  se  podem  extrair 
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algumas balizas para o julgamento do mérito.

Verificou-se que os atos de reserva da terra indígena pelo Estado (Lei n.º 

684/1945), de demarcação e de doação da área à União se desenvolveram entre as 

décadas de 1940 e 1950.

Ainda  não  existia  o  processo  administrativo  demarcatório  como  o 

conhecemos hoje, com suas fases disciplinadas a partir da Constituição de 1988, pela 

Lei nº 6.001/73 (Estatuto do Índio) e pelo Decreto nº 1.775/96. Fases processuais que 

assim  se  desdobram:  a)  identificação  e  delimitação  antropológica  da  área;  b) 

declaração  da posse  permanente,  por  meio  de  portaria  do  Ministro  de  Estado  da 

Justiça;  c)  demarcação  propriamente  dita  (assentamento  físico  dos  limites,  com a 

utilização dos pertinentes marcos geodésicos e placas sinalizadoras); d) homologação 

mediante decreto do Presidente da República; e) registro, a ser realizado no Cartório 

de Imóveis da comarca de situação das terras indígenas e na Secretaria do Patrimônio 

da União.

Dessa  forma,  são  infundadas  as  alegações  de  nulidade  do  processo 

demarcatório  da  Terra  Indígena  Jarudore  por  infrações  ao  Estatuto  do  índio  e  ao 

Decreto n.º 1.775/96.

24. O regime jurídico vigente no momento da edição daqueles atos é 

absolutamente distinto daquele que, segundo o STF, resulta da Constituição 

de 1988 e das leis supramencionadas, eis que, à época, ele era ditado pelo 

indigenato das Constituições de 1934 a 1946,  bem assim pelo Decreto n.º 

8.072/1910  e  pelos  Decretos  n.º  5.484/1928  e  n.º  736/1936,  que  tiveram 

vigência concomitante até serem expressamente revogados pelo Decreto n.º 

11/1991.

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VICTOR DE CARVALHO SABOYA ALBUQUERQUE em 28/06/2019, com base na Lei 
11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 5944653602207.

                                 Pág. 56/110



 

  0  0  1  0  6  2  5  8  5  2  0  0  6  4  0  1  3  6  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDONÓPOLIS

Processo N° 0010625-85.2006.4.01.3600 (Número antigo: 2006.36.00.010626-8) - 1ª VARA - RONDONOPOLIS
Nº de registro e-CVD 00216.2019.00013602.1.00650/00128

Portanto,  são  esses  os  atos  normativos  que  devem pautar  o  exame da 

regularidade dos procedimentos levados a efeito pelo Estado de Mato Grosso para a 

transferência das terras à União para usufruto dos Bororos.

25. Disso  resulta  que  não  há  relação  de  identidade  entre  as 

circunstâncias  fáticas  destes  autos  e  aquelas  analisadas na PET n.º  3.388, 

atinente à área conhecida como Raposa Serra do Sol (Relator Min. CARLOS 

BRITTO,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  19/03/2009).  Lá,  o  Supremo  Tribunal 

Federal  analisou  a  regularidade  formal  e  material  de  um  processo  de 

demarcação de terras indígenas iniciado em 1977, já na vigência do Estatuto 

dos Índios (Lei n.º 6.001/73), e que perdurou a ponto de ser atingido pelos 

efeitos materiais da Constituição Federal de 1988.

Aqui,  por outro lado, cuida-se de reivindicação de uma área reservada e 

demarcada pelo Estado de Mato Grosso e, depois, doada à União para uso exclusivo 

dos  Bororos,  com posterior  lavratura  do  ato  em escritura  pública,  tudo  antes  da 

vigência da Constituição Federal de 1967 e do Estatuto dos Índios, de forma que ele 

guarda uma maior afinidade com os casos examinados no RE 44.585 (Relator Ministro 

Ribeiro  da  Costa,  Relator  p/  Acórdão:  Ministro  Victor  Nunes,  Tribunal  Pleno,  DJ 

11.10.1961), na ACO n.º 323 (Relator Min. FRANCISCO REZEK, Tribunal Pleno, julgado 

em 14/10/1993, DJ 08-04-1994) e, também, em certa medida, na ACO n.º 312 (Relator 

Min.  EROS  GRAU,  Relator  p/  Acórdão:  Min.  LUIZ  FUX,  Tribunal  Pleno,  julgado  em 

02/05/2012).

26. Pois  bem.  No  regime  jurídico  em  que  se  acabaram  e 

aperfeiçoaram os  atos  de  reserva,  delimitação  e  doação  da  TI  Jarudore,  o 

Decreto n.º 8.072/1910 prescrevia que a União devia firmar acordo com os 
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Estados ou Municípios para que estes legalizem as posses das terras ocupadas 

pelos índios ou para que cedessem “as terras devolutas que forem julgadas 

necessarias ás povoações indigenas ou á installação de centros agrícolas” (art. 

3º, a e c) e que, formalizado o acordo, o “Governo Federal mandará proceder 

medição e demarcação dos terrenos, levantar a respectiva planta com todas 

as indicações necessarias, assignalando as divisas com marcos ou padrões de 

pedra” (art. 4º).

Referida lei estabelecia, ainda, que “o Governo Federal poderá acceitar a  

transferencia  para  sua  jurisdicção  dos  aldeiamentos  ou  quaesquer  instituições  

destinadas á educação dos indios, mantidos por governos estaduaes, municipaes ou  

por associações, desde que lhe sejam cedidos os terrenos em que forem estabelecidos  

e as respectivas installações” (art. 19), caso em que os aldeamentos passariam ao 

regime de proteção possessória nela estabelecida.

De  seu  turno,  o  art.  10  do  Decreto  5.484/28  determinava  que  a  União 

deveria   “promover  a  cessão  gratuita”  para  o  seu  dominio  “as  terras  devolutas 

pertencentes aos Estados, que se acharem occupadas pelos índios”, e que as terras 

assim cedidas seriam “delimitadas em zonas correspondentes á occupação legal já  

existente, sendo respeitada a posse dos indios, assim como o uso e goso por eIles das  

riquezas naturaes ahi encontradas”.

Por fim, o art. 3º, a e c, do Decreto n.º 736/36 prelecionava que o SPI devia 

promover os atos necessários para “impedir que as terras habitadas pelos selvicolas  

sejam  tratadas  como  se  devolutas  fossem,  demarcando-as,  fazendo  respeitar,  

garantir, reconhecer e legalizar a posse dos indios, já pelos Governos Estadoaes ou  

Municipaes, já pelos particulares”, bem como para “que sejam cedidas as terras que 

forem julgadas  necessarias  aos  estabelecimentos  do Departamento  do Serviço  de  
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Protecção aos Indios”.

Portanto, a reserva da área por lei estadual (Decreto-lei n.º 684/1945), a sua 

delimitação a pedido do Chefe do Serviço de Proteção aos Índios (Ofício n.º 285, de 20 

de  junho  de  1949)  e  a  doação  do  lote  para  usufruto  exclusivo  dos  Bororos  se 

compatibiliza com o procedimento previsto na legislação vigente à época, sobretudo 

com  os  dispositivos  do  Decreto  n.º  8.072/1910,  acima  invocados,  o  que  afasta 

qualquer alegação de irregularidade formal.

27. A  propósito  das  irregularidades  formais,  ainda  cabe  afirmar  que  a 

suposta ausência de pagamento da indenização prevista no artigo 2º do Decreto-lei 

n.º  684/45  não  implica  a  nulidade  da  TI  Jarudore,  eis  que  não  se  trata  de  um 

pressuposto para a criação da reserva indígena, mas de uma consequência da sua 

instituição. Assim, eventual omissão do Estado nesse sentido somente fez nascer a 

pretensão  do  titular  do  direito  à  indenização,  sem  que  isso  configure  qualquer 

obstáculo à proteção da posse indígena. 

28. Quanto ao aspecto substancial da doação do lote da TI Jarudore à União, 

verifica-se  dos  dispositivos  acima  transcritos  que  ela  pode  ter  decorrido  ou  do 

reconhecimento da ocupação tradicional e permanente dos Bororos (artigos 3º, a, do 

Decreto n.º 8.702/10 e do Decreto n.º 736/36, e artigo 10 do Decreto 5.484/28) ou, 

ainda, do juízo de conveniência do órgão responsável pelo interesse dos índios (terras 

que  fossem  julgadas  necessárias  aos  povos  indígenas)  (artigos  3º,  c,  da  Lei  n.º 

8.702/10).

Entre as teses de defesa dos réus, consta a alegação de que a reserva de 

Jarudore se enquadraria nesse último grupo, eis que a área de 4.076 era “apenas um 

ponto de parada e estadia quando índios em trânsito passavam por Poxoréu, de modo  

que a terra concedida não era para ocupação definitiva de ninguém” (contestação de 
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fls. 2.083/2.757).  O Estado de Mato Grosso também aventou essa possibilidade ao 

afirmar que a reserva da área para a posse e ocupação dos índios não significa que se 

trata de “posse imemorial das tribos indígenas”, já que a Lei n.º 6.001/73 (Estatuto do 

Índio) menciona outras modalidades de terras indígenas.

Essas afirmações nos remetem à distinção entre  terras ocupadas e  terras 

reservadas (ou “áreas reservadas”, na nomenclatura do Estatuto do índio, artigos 17, 

II, e 26 a 30). Antes de repisar as diferenças entre elas, é imprescindível esclarecer 

que,  tanto  no  regime  vigente  e  quanto  no  das  Constituições  passadas,  ambas 

constituem “bens do Patrimônio Indígena” (art. 39, II, da Lei n.º 6.001/73) e, nesse 

sentido, cabe à União protegê-las e fazer respeitar. Nenhuma delas pode “ser objeto 

de  arrendamento  ou  de  qualquer  ato  ou  negócio  jurídico  que  restrinja  o  pleno  

exercício  da  posse  direta  pela  comunidade  indígena  ou  pelos  silvícolas”  (art.  18, 

Estatuto do Índio), tampouco de usucapião e desapropriação (art. 38).

29. As terras ocupadas são as de ocupação permanente e tradicional dos 

índios, referidas nos artigos 154 da Constituição de 1937 e 216 da Constituição de 

1946 e, hoje, no artigo 231, § 1º, da Constituição de 1988. De seu turno, as terras 

reservadas  são  as  destinadas  para  os  povos  indígenas,  mas  que  não  eram, 

necessariamente,  habitadas  por  eles  de  forma  permanente  e  tradicional.  Nesse 

sentido, colho o seguinte excerto do voto do Ministro Luís Roberto Barroso na ACO n.º 

362/MT:

É  importante  ressaltar  que  essas  “terras  ocupadas”  pelos  indígenas  não  se 
confundem com as “áreas reservadas” aos índios, nos termos dos arts. 17 c/c 22 e 
2618, do Estatuto do Índio.  Em relação às primeiras,  os índios têm a posse (no 
sentido acima exposto) assegurada desde a Constituição de 1934, e elas compõem 
o patrimônio da União desde a Constituição de 1967. Já as “áreas reservadas” não 
são –  ao menos em sua totalidade – tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, 
podendo a União, caso assim deseje, expropriar imóveis que eventualmente não lhe 
pertençam para constituí-la. (destaquei)
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Note-se que antes da instituição das “áreas reservadas”, as terras que a 

compreendem poderiam integrar o patrimônio da União ou patrimônio de particulares 

e  de  outros  entes  da  federação.  A  sua  peculiaridade  reside,  em  essência,  na 

imprescindibilidade  de um procedimento  administrativo  formal  para  a proteção da 

posse  indígena  e,  por  conseguinte,  nos  efeitos  que  irradia  sobre  os  títulos  de 

propriedade ou de posse emitidos antes daquele procedimento. 

Deveras, observa a Ministra Carmem Lúcia na ACO n.º 312/BA que:

Quanto à terra de ocupação efetiva, ou seja, aquela habitada pelos índios de acordo 
com os usos, costumes e tradições tribais,  o reconhecimento do direito à posse 
permanente  não  dependeria  da  conclusão  do  procedimento  administrativo  de 
demarcação,  uma  vez  que  a  proteção  dessas  resultaria  diretamente  de 
mandamento constitucional de ontem e de hoje. Já a área destinada à ocupação dos 
grupos  indígenas  sem  esse  vínculo  imemorial  com  a  terra depende  da  sua 
delimitação legal para o resguardo da posse indígena sobre as terras reservadas. 
Do contrário, instaurar-se-ia a insegurança fundiária em todo o território nacional, 
pois  a  simples  fixação  de  um  grupo  indígena  em qualquer  área  bastaria  para 
conferir-lhes a pretensão à defesa da posse. (destaquei)

Logo, enquanto os títulos de posse e de domínio outorgados aos particulares 

sobre  as  terras  ocupadas  não  produzem  efeito  jurídico,  ainda  que  anteriores  ao 

procedimento  de  demarcação,  os  títulos  dos  particulares  que  precedem  o 

procedimento  de  reserva  da  área  são  absolutamente  válidos  e,  pertencendo  a 

terceiros, devem ser indenizados pela União se não forem cedidos gratuitamente.

30. Apesar da diferença entre as áreas reservadas e terras tradicionalmente 

ocupadas, há um absoluto consenso no sentido de que elas podem coexistir numa 

mesma localidade. E essa afirmação vale para o momento presente e para aquele em 

que editado o Decreto n.º 684/1945.

Cite-se, a esse respeito,  um trecho do voto da lavra do Ministro Néri  da 
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Silveira,  no  julgamento  da  ACO n.º  278/MT  (Min.  SOARES  MUNOZ,  Tribunal  Pleno, 

julgado em 10/08/1983):

Se é exato, dessa sorte, que se não confundem os conceitos de terras reservadas e 
de terras ocupadas,  nada impede que, ao estabelecer áreas reservadas, nestas, a 
União possa incluir, desde logo, terras de posse imemorial de tribos indígenas. Ao 
lado destas, cabível é compreender que, também, se possam destinar à posse e 
ocupação  pelos  índios  terras  devolutas  estaduais  ou  mesmo  integrantes  do 
patrimônio particular. (destaquei)

Portanto, o fato de o artigo 2º do Decreto-Lei n.º 684/1945 ter assegurado o 

ressarcimento dos proprietários  de lotes dentro dos limites da área reservada não 

significa que ali já não existisse uma ocupação tradicional e permanente dos Bororos. 

A concepção quanto à preexistência de uma posse imemorial não pode ser extraída 

dos  atos  praticados  pelos  entes  federados,  mas  somente  das  circunstâncias 

antropológicas da região. 

31. A  ocupação  tradicional  e  permanente  da  comunidade  indígena  em 

realce no espaço territorial em discussão será analisada no tópico seguinte. Por ora, é 

importante frisar que, caso os Bororos já habitassem aquela região antes do Decreto 

de 1948, as terras de Jarudore (Jaduróri) já integravam o “patrimônio indígena” e já 

gozavam da proteção correspondente ao indigenato.

Nessa pressuposição, conforme fartamente discutido no tópico precedente , 

tais  terras  não  integravam  as  “terras  devolutas”  do  Estado  de  Mato  Grosso,  de 

maneira que a cessão delas à União  era o único ato de disposição que o Estado de 

Mato Grosso podia praticar.

Esse é o entendimento adotado pelo STF na ACO n.º 323 (Tribunal Pleno, 

julgado  em 14/10/1993),  de  relatoria  do  Ministro  Francisco  Rezek.  Ao  se  referir  à 

doação efetivada pelo Estado de Minas Gerais, tendo por objeto  terras de ocupação 
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permanente, o relator pontuou que:

[...]  à  luz  do direito  anterior,  editado já  no século  XIX sobre  posse indígena,  a 
“doação” das terras pelo Estado de Minas à União – que ocorreu em 1920 – era a 
única forma possível de legalmente delas dispor.
Com efeito,  o parecer da Subprocuradora Geral  Anadyr Rodrigues,  constante do 
relatório, dá conta de que:

“ao serem doadas pelo ESTADO DE MINAS GERAIS as mesmas terras, nada 
mais fez o doador do que reconhecer um direito natural dos silvícolas à sua 
posse e que já lhes era deferido, pelas leis dos homens, pelo menos desde a 
edição da Lei das Terras, nº 601, de 18 de setembro de 1850 [...]” (destaquei)

Essa  compreensão  também pode  ser  extraída  do  julgamento  do  RE  n.º 

44.585/MT, em que o STF reconheceu a inconstitucionalidade da Lei n.º 1.077/58 do 

Estado de Mato Grosso. Referida lei reduziu a área anteriormente destinada à posse 

dos indígenas Caidinéos pelo Decreto-lei n.º 54/1937, também do Estado. Assentou-se, 

no julgado, que a redução da área configurou ato de disposição proibido ao Estado, 

ainda que as terras não integrassem formalmente o patrimônio da União.

Por outro lado, se a ocupação dos Bororos não preexistiu ao Decreto n.º 

684/1945, a reserva legal e a doação do lote constituiu elemento fundamental para 

atrair a proteção da posse indígena e a inafastabilidade do domínio da União. 

32. De toda sorte, uma vez perfectibilizado o trâmite legal de que se tratou 

nas linhas pretéritas, com o aperfeiçoamento da transferência das terras à União para 

o  usufruto  dos  Bororos,  a  área  cedida,  se  já  não  gozasse  da  proteção  legal  e 

constitucional peculiar das terras indígenas, passou a gozar desta proteção em razão 

da afetação fundiária. As terras, desde então,  passaram a integrar definitivamente o 

patrimônio da União e dos índios, já não importando o motivo da transferência.

33. Isso  implica  na  compreensão  de  que  somente  a  União  pode  decidir 

sobre a desafetação das terras de Jarudóri  em caso de eventual  desinteresse dos 

índios  em habitar  a  região.  Acerca  dessa  questão,  dispõe  o  artigo  21  da  Lei  n.º 
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6.001/73  que  as  terras  –  ocupadas  ou  reservadas  –  que  foram  espontânea  e 

definitivamente abandonadas pelos índios “reverterão, por proposta do órgão federal 

de assistência ao índio e mediante ato declaratório do Poder Executivo, à posse e ao 

domínio pleno da União” (destaquei).

Logo,  em  nenhuma  circunstância  o  Estado  de  Mato  Grosso  pode  se 

reassenhorear das terras, ainda que as achem abandonadas.

Nesse exato sentido,  cito a ACO n.º  323/MG e a ACO n.º  312/BA.  Nesta 

última,  a  Ministra  Carmem  Lúcia,  referindo-se  à  doação  de  terras  por  Estado  da 

federação para formar uma reserva indígena, preleciona que “a existência de reserva 

indígena tem o condão de transferir  para a União a competência para extingui-la,  

motivo pelo qual o abandono da área pelos índios, ainda que consentido,  [...]  não 

autorizaria a atuação unilateral do Estado” e não afastaria, por si só, o domínio da 

União,  eis  que  “somente  pela  declaração  formal  do  órgão  competente,  por  via  

administrativa ou judicial, de inexistência dos pressupostos necessários à manutenção  

da afetação fundiária reverteria o domínio das terras ao Estado.”

34. Diante desse cenário jurídico, resta inequívoca a irregularidade da Lei 

mato grossense n.º 1.191, de 20 de dezembro de 1958, que criou o “Distrito de Paz 

de Jarudore” no Município de Poxoréu/MT, com uma sede urbana no interior da TI 

Jarudore. Ainda que os Bororos não ocupassem o lote, por vontade livre e espontânea, 

o reconhecimento formal de uma povoação urbana no interior da reserva indígena, 

pelo Estado, colidiu frontalmente com a propriedade da União.

A  propósito,  segundo  as  informações  contidas  no  estudo  histórico-

antropológico  anexado à  inicial,  menos  de  dois  anos  depois  de  instituir  a  reserva 

indígena, o Estado de Mato Grosso já havia confrontado o usufruto exclusivo dos índios 

Bororos,  criando  uma  escola  estadual  dentro  da  área  reservada  (Escola  Estadual 
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Franklin  Cassiano,  Decreto  n.º  314,  de  16  de  junho  de  1947)  (fl.  1.118),  o  que 

certamente influenciou o aglomerado urbano que veio a ser reconhecido na Lei n.º 

1.191/58.

Resulta,  desse  contexto,  a  impropriedade  do  argumento  de  que  a  lei 

estadual  de  1958 teria  implicado  a  revogação  tácita  do  Decreto-lei  n.º  684/1945. 

Repito: o Estado não era proprietário da área e a competência para a desafetação do 

regime de proteção peculiar das terras indígena era – e ainda é – privativa da União. 

35. A União, porém, não exerceu essa competência. Ao revés, na década de 

80, o imóvel foi cadastrado no Serviço de Patrimônio da União e, em 21 de outubro de 

1988,  poucos  dias  depois  da  promulgação  da  Constituição  Federal  vigente,  a 

Superintendência de Assuntos Fundiários da FUNAI, por meio do Ofício n.º 0272/SUAF 

solicitou ao cartório a seguinte averbação na matrícula da terra indígena (fl. 181):

AV.1 – Nos termos do CT N°272/SUAF, Dede 21/10/88, devidamente assinada pelo 
Dr.  SIGFRIDO  FRANCISCO  CARLOS  GIARDINO  GRAZIANO  –  Superintendente  de 
Assuntos  Fundiários,  instituído  de  documentos  comprobatórios  (arquivado  neste 
Ofício),  procede-se  a  esta  averbação  para  fazer  constar  que  o  imóvel  desta 
matrícula de propriedade da União Federal através da Fundação Nacional do Índio – 
FUNAI,  acha-se  cadastrado  no  Serviço  de  Patrimônio  da  União  –  Delegacia  de 
Cuiabá/MT,  conforme  processo  10.183.000959/87-12,  destina-se  ao  usufruto 
exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes 
pelo Grupo Indígena BORORO, sendo bens inalienáveis da União Federal e que não 
podem ser objeto de arrendamento, desapropriação (salvo o previsto no artigo 20) 
ou qualquer negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pela 
comunidade indígena, em conformidade com os artigos 18, § 1°, 19 § 1°, 22 a 25 e 
38 da Lei n° 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e com os artigos 20, XI e 231 § § 1° 
ao 6° da Constituição Federal.

Vê-se, pois, que restou reafirmada a destinação do imóvel para o usufruto 

exclusivo dos índios e a proteção especial a ele concedida.  E Administração assim 

agiu inclusive por saber das dificuldades que vinham sendo enfrentadas pelos Bororos 
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e da existência de interesses sobre suas terras. 

Portanto,  as  terras da reserva indígena de Jarudóri  nunca se reverteram 

para posse e domínio pleno da União na forma do artigo 21 do Estatuto do índio 

(menos ainda para o domínio do Estado).10

36. Há que se considerar, ainda, que a afetação de um bem sempre indica 

uma vinculação jurídica a usos ou a destinações consideradas primárias pelo próprio 

ordenamento  jurídico,  o  que  afasta  a  discricionaridade  da  Administração  para 

desafetar o bem ou para admitir usos múltiplos, que colidem com aquele interesse 

público primário.

De fato, eventual movimento da União no sentido de reverter o bem ao seu 

domínio pleno, afastando o usufruto indígena (apesar do interesse manifestado pelos 

Bororos  em  inúmeros  requerimentos),  encontraria  óbice  no  ordenamento  jurídico 

brasileiro, que incorpora ao patrimônio indígena tanto as terras ocupadas quanto as 

terras  reservadas  (por  interesse  da  Administração,  independentemente  de  prévia 

ocupação). Ambas são terras indígenas e ambas estão sujeitas ao sistema peculiar de 

proteção ao usufruto indígena, inclusive diante de ocupações de boa-fé por não índios.

Bem  por  isso,  não  se  poderia  pensar  na  existência  de  uma  colisão  de 

princípios  (proteção  da  posse  indígena  x  direito  à  moradia  x  segurança  jurídica) 

passível de ser superada por meio de um esquema de ponderação. Nesse sentido, 

colho os seguintes trechos do voto da lavra do Ministro Eros Graus na PET n.º 3.388:

[...]  disputa por terra indígena entre agentes econômicos e índios consubstancia 
algo  juridicamente  impossível;  pois  quando  dizemos  disputa  aludimos  a  uma 
oposição entre direitos e, no caso, ao invasor de bem público não se pode atribuir 

10 E se a reversão tivesse ocorrido, o bem ainda seria insuscetível de prescrição aquisitiva, como o são 
todos os bens públicos, mesmo os dominicais (aqueles que não possuem uma destinação pública ou uma 
finalidade administrativa específica e que, por isso, compõem o patrimônio disponível do ente público).
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direito nenhum.
[...]
Alguém dirá que há um Município na área, a sede de um Município, e essa realidade 
não se pode ignorar. Alguém o dirá aludindo, talvez, ao decidido por esta Corte na 
ADI 2.240, quando cogitamos da exceção e da força normativa dos fatos [normative 
Kraft des Faktischen]. Não há paralelismo, contudo, entre as situações do Município 
de Luís Eduardo e outros [Município de Uiramutã e Pacaraima]. A existência daquele 
afronta o §  4º do artigo 18 da Constituição de 1988, nada mais.  A deste último 
afronta-o também, mas além de tudo --- isso é extremamente grave! --- resulta de 
invasão de terra indígena, que a nenhum pretexto se pode justificar. (destaquei)

Pondero,  ainda,  que  “o  comportamento,  omissivo  ou  comissivo,  da 

coletividade ou dos agentes públicos, a despeito de sua extensão temporal e de boa-

fé, não se revela capaz de alterar a vinculação formal de um bem público a uma ou  

mais destinações primárias. A afetação fática, conquanto possa ser reconhecida no  

plano  dos  conceitos,  não  se  afigura  válida  no  direito  brasileiro,  pois,  caso  fosse,  

representaria o reconhecimento de que o costume constitui fonte de normas jurídico-

administrativas,  o  que  contraria  os  princípios  constitucionais  da  legalidade  e  da 

moralidade”11 (destaquei).

37. A meu ver,  essas considerações já bastariam para o acolhimento da 

pretensão possessória. Diante da afetação administrativa do imóvel correspondente à 

reserva de Jarudóri, incluindo-o no rol dos bens de uso especial, o impedimento do 

seu uso para outra finalidade que não seja o usufruto exclusivo dos índios decorre 

tanto das regras do direito administrativo, quanto das regras especiais que formam o 

direito dos índios (Estatuto dos índios e artigos 231 e 232 da CF).

Essas regras asseguram a primazia da finalidade da afetação ao uso do bem 

dado pelos réus.

11 MARRARA,  Thiago.  Uso de bem público.  Tomo Direito Administrativo  e Constitucional,  Ed.  1,  2017 
(disponível em https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/31/edicao-1/uso-de-bem-publico) 
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38. Todavia, não se pode ignorar que os argumentos mais efusivos dos réus 

são relacionados à tradicionalidade da posse indígena e ao abandono das terras pelos 

Bororos,  o  que  torna  indispensável  abordar  esse  tema  para  atingir  o  escopo  de 

pacificação inerente à jurisdição.

No  regime preexistente  das  Constituições  de  1934 a  1967,  a  norma do 

artigo  3º,  c,  do  Decreto  n.º  736/1936,  transcrita  no  tópico  anterior,  determinava 

expressamente  a  manutenção  da  proteção  da  posse  indígena  nos  aldeamentos 

extintos por omissão estatal. Vale repisar a transcrição:

Art. 3º O Serviço de Protecção aos indios promoverá os actos mais convenientes: 

c) para que, igualmente, sejam respeitadas as posses dos indios já reconhecidas em 
virtude da lei de 18 de setembro de 1850 e outras poosteriores, ainda mesmo nos 
casos de extincção dos aldeiamentos,  provando que o facto dos Governos terem 
deixado  de  administrar  esses  aldeiamentos  ou  estabelecimentos,  ou  de 
superintendel-os, não justifica que os indios, ou seus descendentes, sejam expoliados 
de suas terras; (destaquei).

 

O Estatuto dos índios assegurou a continuidade desse regime de proteção, 

ao  estabelecer  que  a  reversão  das  terras  indígenas  para  o  patrimônio  disponível 

somente poderá ocorrer na hipótese de abandono “espontâneo” e “definitivo” (artigo 

21, Lei n.º 6.001/73).

Por fim, à luz do regime jurídico-constitucional vigente, o Supremo Tribunal 

Federal  decidiu  que,  mesmo que  os  índios  já  não  ocupassem as  terras  em 5  de 

outubro de 1988 (marco temporal  do fato indígenas),  “a tradicionalidade da posse 

nativa [...] não se perde onde”, na referida data, “a reocupação apenas não ocorreu 

por efeito de renitente esbulho por parte de não-índios” (PET n.º 3.388).

Registro  que  esse  entendimento  do  Supremo,  apresentado  de  forma 
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bastante resumida na ementa do julgado, foi extraído do voto do relator, precisamente 

da parte  em que se anuncia que a  retração dos  índios nas  terras  do seu habitat 

somente  cria  um espaço  fundiário  que  “cai  sob  o  regime comum da propriedade 

privada,  ou é automaticamente incorporado aos bens de um certo Estado-membro 

como terra  devoluta,  ou  se  disponibiliza  para  a  criação  e  instalação  de  um novo 

Município”, se tiver ocorrido por vontade espontânea dos indígenas. Veja:

[...]  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 instransponível 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). (destaquei)

Portanto, concluindo-se que houve ocupação permanente dos Bororos, no 

sentido de “estar coletivamente situado em certo espaço fundiário” com “o caráter da 

perdurabilidade, no sentido anímico e psíquico de continuidade etnográfica” (PET n.º 

3.388), e que eles se retiraram da área com o sacrifício de seus interesses, em razão 

da  omissão  dos  órgãos  governamentais  em relação  às  ações  violadoras  dos  seus 

direitos por particulares ou pelos entes da federação, a proteção da posse dos Bororos 

decorrerá de um direito originário, “a traduzir um direito mais antigo do que qualquer  

outro,  de  maneira  a  preponderar  sobre  pretensos  direitos  adquiridos,  mesmo  os  

materializados em escrituras públicas ou títulos de legitimação de posse em favor de  

não-índios” (PET n.º 3.388),

39. O momento é propício para remarcar a peculiaridade da relação dos 
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índios com suas terras, relação esta bastante distinta da que é desenvolvida pelos 

não índios. 

Segundo o entendimento do próprio Supremo, todos os membros de uma 

peculiar etnia indígena estão intimamente ligados com as terras ocupadas de modo 

permanente e tradicional pela etnia. São elas que informam aos seus membros “a sua 

peculiar  forma  de  organização  social,  seus  usos  e  costumes,  tradições,  artes,  

culinária,  terapias,  meios  e  técnicas  de  subsistência  econômica  e  de  reprodução  

física”. São elas que definem “seu ontologicamente distinto modo de falar, produzir,  

invocar  seus  deuses,  conceber  e  praticar  a  vida” (PET  n.º  3.388,  p.  315).  Por 

conseguinte, são elas que garantem a continuidade da sobrevivência da etnia.

Disso  resulta  que  a  terra,  “no  imaginário  coletivo  aborígine,  não  é  um 

simples  objeto  de  direito,  mas  ganha  a  dimensão  de  verdadeiro  ente ou ser que 

resume em si  toda ancestralidade,  toda coetaneidade e toda posteridade de uma  

etnia” (PET n.º 3.388, ementa).

Essa relação de natureza especialíssima também foi destacada no voto-vista 

proferido pelo Ministro Menezes Direito, senão vejamos:

Não há índio sem terra. A relação com o solo é marca característica da essência 
indígena, pois tudo o que ele é, é na terra e com a terra. Daí a importância do solo 
para a garantia dos seus direitos, todos ligados de uma maneira ou de outra à terra. 
É o que se extrai do corpo do art. 231 da Constituição.
Sua organização social, seus costumes, língua, crenças e tradições estão, como se 
sabe,  atrelados  à  terra  onde  vivem.  [...].  É  nela  e  por  meio  dela  que  eles  se 
organizam. É na relação com ela que forjam seus costumes e tradições. [...] "A 
posse  de  um território  tribal  é  condição  essencial  à  sobrevivência  dos  índios", 
escreveu Darcy Ribeiro em 1962 (A Política Indigenista Brasileira. Rio de Janeiro: 
Ministério da Agricultura, 1962. pág. 143).
Por isso, de nada adianta reconhecer-lhes os direitos sem assegurar-lhes as terras, 
identificando-as e demarcando-as.

40. Como a identidade do índio depende das terras referidas à memória e à 
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psicologia da etnia aborígena que ele integra, nenhuma outra é capaz de substituí-la. 

Daí a observação do Ministro Celso de Mello de que “sem a garantia de permanência  

nas terras por  ele já tradicionalmente ocupadas,  expõe-se ao risco gravíssimo da 

desintegração cultural,  da perda de sua identidade étnica,  da  dissolução de seus 

vínculos históricos, sociais e antropológicos e da erosão de sua própria consciência e 

percepção como integrante de um povo” (PET n.º 3.388, voto-vista, destaquei).

A respeito do seu caráter insubstituível, ainda é importante se dar conta da 

ponderação do Ministro Ayres Britto no sentido de que a constituição não tratou do 

índio,  no  singular,  como  “uma categoria  humana  puramente  abstrata  ou  fora  de  

qualquer realidade geográfica e social concreta”. A Constituição considera os índios 

“num concreto ambiente fundiário, porquanto coletivamente considerados de permeio  

com  as  terras  por  eles  tão  originária  quanto  permanentemente  possuídas  e  

tradicionalmente ocupadas” (PET n.º 3.388, p. 317)

Eis  aí,  portanto,  mais  uma  razão  para  se  afirmar  que  as  eventuais 

ocupações de boa-fé em terra indígena não poderão subsistir em nome da segurança 

jurídica e do direito de moradia. A moradia pode ser exercida em outra porção de terra 

e os interesses patrimoniais podem ser indenizados. Mas a identidade indígena de 

uma determinada etnia não subsiste  sem aquela mesma porção de terra  em que 

desenvolvidos os vínculos de descendência com seus ancestrais e que informam sua 

peculiar forma de organização social, seus usos e costumes, tradições, artes, culinária, 

terapias, meios e técnicas de subsistência econômica e de reprodução física.

41. Finalizo  esse  exercício  de  raciocínio  salientando  que  essa  foi  a 

compreensão abrigada pela Constituição Federal no que tange ao conceito de terra 

indígena.

Com isso destacado, adentro na fase final deste provimento, que consiste 
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em analisar, no plano fático, a relação dos Bororos com os 4.706 ha de terras que 

compõem a reserva indígena de Jarudore.

Da tradicionalidade da posse indígena.

42. De saída, registro que os documentos anexados aos autos não deixam 

dúvida de que a reserva indígena de Jarudore abrange, na sua totalidade, terras de 

ocupação tradicional  da etnia indígena Bororo e que essa tradicionalidade não se 

perdeu porque não houve retração espontânea dos índios. 

Ao longo de toda a segunda metade do século XX e até os dias atuais, 

desde a demarcação da reserva,  os Bororos se opuseram à posse dos requeridos, 

denunciando  as  violações  ao  seu  direito  possessório  originário  e  exortando  uma 

atuação dos órgãos governamentais, que se omitiram. Certo é, pois, que os requeridos 

não exerceram posse pacífica.

43. Sobre a posse indígena na região de Jarudóri, especificamente, o estudo 

histórico-antropológico de fls. 995/1.217 destaca a escassez de trabalhos etnológicos 

que tenham por objeto essa área específica, por conta do “imbricado relacionamento 

dos Bororos orientais entre si e a sua alta mobilidade sócio-espacial”. Salienta que, 

em termos  etno-históricos  e  sócio-antropológicos,  a  região  deve  ser  considerada 

como parte integrante de um território muito mais amplo, ocupado pelos Bororos que 

viviam a leste do Rio Cuiabá (Bororos orientais ou coroados),  e que as pesquisas 

realizadas  com  esse  enfoque  mais  abrangente  fornecem  inúmeras  referências 

históricas sobre Jarudóri.

Essa observação exige que se contextualize a região de Jarudóri no território 

dos  Bororos,  o  que  faço a  partir  dos  dados  fornecidos  naquele  trabalho histórico-

antropológico.
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A etnia Bororo,  autodenominada  Bóe,  ocupou “por mais de mil  anos,  ao  

menos” uma área de mais de 400.000 km², que “atingia a Bolívia, a Oeste, até as  

cabeceiras  do  Jauru  e  Cabaçal;  pelo  rio  Araguaia,  de  ambos  os  lados,  desde  as  

cabeceiras até as proximidades de Aruanã, onde se iniciava o território dos Karajá, ao  

Leste; as cabeceiras dos rios Cuiabá e Paraguai, acompanhando o rio das Mortes até a  

cidade atual de Nova Xavantina, ao Norte; as cabeceiras dos rios Miranda, Taquari,  

Coxim  e  Aquiduana,  ao  Sul”  (fls.  1.005/1.005-v  e  mapa  fl.  1.012),  e  tiveram  os 

primeiros contatos com os europeus no século XVII, entre os anos de 1625 e 1635, 

embora a colonização do seu território tenha ocorrido a partir do século XVIII. 

Conquanto os índios Bororos integrem uma unidade, no sentido sociológico, 

histórico e antropológico, as “crônicas coloniais” estabeleceram uma divisão entre os 

“Bororos do ocidente” (que viviam a oeste do Rio Cuiabá até a fronteira com a Bolívia) 

e os “Bororos do Oriente” ou Coroados (situados a leste do rio Cuiabá, até a região da 

fronteira  com  o  Estado  de  Goiás).  Essa  divisão  que  acabou  sendo  acolhida  na 

historiografia, tornando-se, então, um importante recurso de descrição e análise etno-

histórica dos Bororos, sem que isso afete a estrutura monoétnica do grupo (Cf. fls.  

1.005/1.012).

Ainda segundo o trabalho, a expansão da ocupação populacional decorrente 

da colonização resultou num recuo dos Bororos orientais em direção  às margens do 

Rio Vermelho e ao curso médio do Rio São Lourenço (Cf. fls. 1.005/ 1.032).

Os  índios de Jarudóri integram esse grupo dos “Bororos orientais” que se 

fixaram às margens do Rio Vermelho e do curso médio do Rio São Lourenço durante o 

processo de colonização (mapa fl. 1.013 e 1.014-v), criando, ali, o centro de maior 

aglomeração  das  antigas  aldeias  Bororos  (mapa  fl.  1.113-v).  São  os  ORÁRI 

MOGODOGE (moradores da região do peixe pintado), autodenominação usada pelos 

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VICTOR DE CARVALHO SABOYA ALBUQUERQUE em 28/06/2019, com base na Lei 
11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 5944653602207.

                                 Pág. 73/110



 

  0  0  1  0  6  2  5  8  5  2  0  0  6  4  0  1  3  6  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDONÓPOLIS

Processo N° 0010625-85.2006.4.01.3600 (Número antigo: 2006.36.00.010626-8) - 1ª VARA - RONDONOPOLIS
Nº de registro e-CVD 00216.2019.00013602.1.00650/00128

Bororos (fl. 1.100-v). São eles, segundo o estudo, os mais estudados do ponto de vista 

etnográfico (Cf. fls. 1.005/1.012).

A partir de então, seguiram-se várias frentes de colonização do território dos 

Bororos ali localizados, a saber: a criação de postos de atração dos Bororos, como a 

Colônia Tereza Cristina (7 de janeiro de 1887); as missões salesianas; a ocupação por 

fazendeiros vindos de Goiás e, logo em seguida, pelos não índios do nordeste atraídos 

pelos garimpos; e a implantação de linhas telegráficas, que recrutavam os Bororos 

para trabalhar. Todos esses aspectos foram bastante esmiuçados no estudo histórico 

antropológico, e apontados como responsáveis pela subtração territorial e pela queda 

demográfica  dos  “Bororos  orientais”  (Cf.  fls.  1.049/1.083).  Consignou-se  que  “as 

informações históricas apontam uma população de cerca de 10.000 Bororos Orientais,  

nas últimas décadas do século XIX. Chacinas, guerra, epidemias, alcoolismo e fome  

[...]  foram  responsáveis  por  uma  depopulação  tão  crítica  que,  no  ano  de  1959  

reduziu-se a 500 indivíduos”, vazio demográfio que existiu “em todas as aldeias, entre 

os anos 50 e 70” (fl. 1.080-v).

Quanto à perda territorial, a pesquisa de fls. 995/1.217 destaca que, na data 

da sua confecção, havia apenas cinco terras indígenas demarcadas, incluindo a de 

Jarudóri, e uma terra com proposta de demarcação, o que já implica “num território 

descontínuo e descaracterizado” (fl. 1.082 e mapa fl. 1.012), afetando negativamente 

a etnia Bororo. Segundo o estudo, “Jarudóri é uma das ilhas que sobrou do imenso 

território desse povo” (fl. 1.031), já bastante desfigurado, o que avulta a importância 

da sua proteção.

Sobre  os  dados  históricos,  demonstrativos  da  ocupação  indígena  em 

Jarudóri,  destaco  as  seguintes  referências  históricas  (fls.  1.115/1.117-v),  que 

coincidem  com  o  período  de  colonização  do  território  dos  “Bororos  orientais” 
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(primeiras décadas do século XX) 

Em  1907,  Dom  Malam  percorreu  a  área  de  São  lourenço  e  registrou  10 
estabelecimentos: Poxoréu, Noidori,  Jarudóri, Cogue ao, Pobore, Tamarimana Paru, 
Jorigue Paru, Kejári, Teresa Cristina e Aijere, sendo que 2.600 Bororo vieram receber 
‘brindes’.
Em 17 de dezembro de 1913, o “Engenheiro Director dos trabalhos de construcção e 
conservação da Povoação Indígena em S.  Lourenço,  no Estado de Mato Grosso, 
tendo conhecimento de que os índios da aldeia JARDORI POBORI abandonaram em 
massa, o seu habitat”, designa o diarista Pedro Pinheiro “para ir aquella zona [...]”.
[...]  “Jardoripobori” foi apontada por José Gomes da Silva Jardim, Inspetor Interino 
Interino da IR-6, em 1915, como uma das aldeias mais prósperas, ao lado de Kejári, 
Kogueau, Córrego Grande e outras.
Através de um relatório dos trabalhos executados durante o ano de 1919, assinado 
Inspetor  da IR-6  Samuel  Henrique da  Silveira  Lobo,  datado de Janeiro  de  1920, 
pode-se  ter  uma  idéia  da  situação  dos  Bororo  Orientais:  “Em relação  à  região 
habitada pelos  Bororós verificamos que apezar  de muito se ter  feito.  Esta tribu 
composta de uma grande população subdividida em muitíssimos pequenos grupos, 
não  está  conveniente  e  completamente  amparada.  Mantemos  o  nosso 
estabelecimento de  maior  importância  –  a  Povoação Indígena de São  Lourenço, 
onde ella é mais numerosa, a verba para inspectoria e postos indígenas sobre a 
qual  recahem  todos  os  grupos  Boróros  estabelecidos  fora  do  perímetro  da 
Povoação, não nos dá nem a necessária margem para que alem da simples visita 
possamos observal-os de modo a chamal-os para a povoação indígena, o que só 
conseguiremos  com vagar  e  mantendo  permanentemente  em cada  grupo  uma 
pessoa do serviço”.
Presume-se que se mantinha em Jarudóri uma “pessôa de serviço”, provavelmente 
um Bororo  -  como  ocorria  em outras  aldeias,  como  Quejari  –  porque  em uma 
“Relação dos Postos e Povoações Indígenas mantidos, de acordo com o Decreto nº 
9214 de 11 de Dezembro de 1911”,  datada de  18 de outubro de 1925,  tem-se 
“Córrego  Grande”,  “Jardore”,  “Quedjare”,  “Povoação  Indígena de  São  Lourenço”, 
“Pirigara”.
Em 1926, Cândico Mariano da Silva Rondon instalou, junto à aldeia Jarudóri Bororo, 
às margens do Vermelho, um Posto Telegráfico,  parte da rede que estabelecia a 
comunicação entre Rondonópolis e Guiratinga e delegara os cuidados da estação a 
um Bororo. [...]
[...]
A Inspetoria Regional de Mato Grosso registra, em 30 de outubro de 1933, dentre os 
17 estabelecimentos que estavam sob seu controle:  “Povoação Indígena de São 
Lourenço e os Postos Indígenas ‘Paccas Nuovas’ [...]  ‘Córrego Grande’,  ‘Jardore’, 
‘Quedjare’ e ‘Pirigara’”.
Em 1934, Padre Albisetti, em sua missão andeja – tanto para as desobrigas quanto 
para o levantamento de dados populacionais - esteve em seis aldeias: Aijeri Bororo, 
Jarudóri Bororo, Pobore Bororo, Kejári Bororo, Porojí Bororo, Tori Paru Bororo.
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[...]
Segundo Gaudêncio Filho Rosa de Amorim,  em 1940 foi construído um ramal da 
linha telegráfica ligando o Posto de Jarudorí à Poxoréu e outro à região de Mutum – a 
futura  Dom  Aquino.  Conforme  esse  autor,  data  “dessa  época  a  chegada  das 
primeiras  famílias  em  Jarudóri,  das  quais  podemos  citar:  Leôncio  Rocha,  o 
telegrafista Edmar Siqueira, José Cavalcante e José de Mendonça”.
Através de um telegrama localizado no acervo do Museu do Índio do Rio de Janeiro, 
datado de 20 de maio de 1945, o chefe da “Agrindios” de Cuiabá (MT), Estigarribia, 
solicita “em aditamento ao vosso IR 462 de 19 corrente nos informardes se tiverdes 
apontamentos para isso número índios e nome Chefe aldeia Jarudóri” [...]
Em março de 1945, Ethereano Xavier, Inspetor XII, encaminha ao Inspetor da IR-6, o 
Ofício n.º 5, a seguir:
“[...]
Linhsa Divisórias – Estabeleci de acordo representação gráfica que acompanha este, 
isto é: Ribeirão Piaboga, linha telegráfica, Serra do Tori até a barra do Toria, Rio São 
João até a barra do Piaboga.
Todos os lados destas linhas estão requeridas, sendo a área destinada aos índios, 
muito diminuta, constituída quase só de campos, e mesmo, não poderá garantir a 
subsistência dos mesmos, caso venham a emanciparem ou não. Por isto, acho que 
devemos aumentar  estas  terras,  juntando mais  uma parte do outro  lado do rio 
Jarudóri, que é devoluta, cujas linhas divisórias poderá ser: da Serra Jorudore até as 
proximidades da barra do Cogueau, constituída de extensas florestas. 
[...]
Abandonar  as  aldeias,  não  abandonam,  têm amor  a  terra  onde  nasceram e  aí 
permanecem desde quando arredios. [...]”
Em 12 de março de 1945, têm-se as seguintes referências acerca da população 
Bororo, dentre elas as de  Jarudóri Boróro: “PIN Couto Magalhães, aldeia com 118 
índios; PIN General Carneiro, aldeia com 91 índios; Pobore, aldeia com 79 índios; PIN 
Córrego  Grande,  aldeia  com 76 índios;  Jarudóri,  aldeia  com 72 índios;  Quejare, 
aldeia com 63 índios; Tori-paro, aldeia com 43 índios; Aturaca-paro, aldeia com 23 
índios; Jomojari, aldeia com 18 índios; Miau-Paro, aldeia com 8 índios. Resumo – O 
Serviço  de  Proteção  aos  Índios  assiste  591  índios  bororos,  em dez  aldeias  nas 
margens dos rios: S. Lourenço, Vermelho, Jarudóri, Tadaremana”.
É interessante notar que pessoas residentes em Poxoréu denunciam a ocupação 
indevida do uso de terras indígenas, como revela um documento, datado de 6 de 
abril  de 1945: “Junto a este vos remeto [...].  e uma carta do Sr.  Antonio Pinto, 
residente em Poxoréu, prestando informações sobre a ocupação de uma parte das 
terras dos índios bororos, indevidamente, por um Sr. Vicente” 
[...]
Nesse mesmo ano,  o interventor federal  no estado de Mato Grosso,  através do 
decreto-lei nº. 664, de 18 de agosto de 1945, cria a Reserva Indígena Jarudóri [...]. 
(destaquei)

Diante dessas referências histórias, torna-se inquestionável a afirmação de 
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que os índios Bororos ocupavam a região de Jarudore muito anos antes da criação da 

reserva indígena Jarudóri, ali estabelecendo aldeias, ao menos desde o ano de 1907, o 

que implica numa ocupação tradicional e permanente. Por conseguinte, ao demarcar 

as terras e criar a reserva, o Estado de Mato Grosso nada mais fez do que reconhecer 

um direito originário que já lhes pertencia. 

44. Por outro lado, o estudo histórico-antropológico corrobora a afirmação 

do MPF de que o Decreto-lei n.º 684/1945 constituiu, em si, um ato de violação. Ele 

assenta que a posse tradicional e permanente dos Bororos abrangia uma área mais 

extensa,  que  já  havia  sido  reconhecida  e  demarcada  por  Marechal  Rondon  com 

100.000 ha e que incluía outras duas aldeias além de Jarudóri: Nabureri e Pobojári (fl.  

1.095).  O  estudo  confirma  o  desaparecimento  dos  documentos  relativos  à 

demarcação,  mas  argumenta  que  os  depoimentos  dos  índios,  acompanhados  de 

registros  históricos  comprovam a  sua  ocorrência  (fls.  1.094/1.101).  Tal  percepção 

também é ratificada pela atuação dos Bororos da Aldeia Pobajóri, próxima a Jarudóri, 

a  demonstrar  a  fragmentação  involuntária  do  grupo  e  a  preexistência  de  uma 

ocupação em área com maior extensão territorial. Nos documentos públicos emitidos 

na década de 1960, os próprios servidores da SPI reconhecem o direito originário de 

posse dos Bororos em Pobajóri e a sua violação pelo Estado de Mato Grosso.

Deveras, no ofício de 9 de março de 1966, encaminhado à Comissão de 

Planejamento e Produção do Estado, o Chefe da 6º ININD do SPI anuncia que “por 

tempo  imemorial  vivem  aldeiados  com  seus  familiares  no  lugar  chamado  

‘POBODJARI’”; que, mesmo assim, “a Comissão de Planejamento e Produção (CPP), 

criou  o  núcleo  de  colonização  denominado  ‘PARAIZO’”;  que  “por  ocasião  do 

loteamento  do referido  nucleo de colonização,  consta  que,  a  CPP,  considerando o  

direito  de  posse  dos  índios  e  o  mandamento  Constitucional  relativo  a  matéria,  

reservou cinco (5) lotes com área de cem (100) hs. Para uso e goso daqueles índios”; e 
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que “com surpresa viemos verificar que a própria CPP titulou a área em questão” em 

favor de não índios. Com isso, solicita providências no sentido de “devolver àqueles 

[...] o que naturalmente lhes pertence: a terra” (fl. 115).

Logo depois,  em ofício datado de 22 de julho de 1966, encaminhado ao 

setor jurídico do SPI, o Chefe da 6º ININD noticia a omissão do Estado de Mato Grosso 

acerca da solicitação a ele dirigida, bem como o acirramento do conflito fundiário, eis 

que “os invasores e o Sr. José Baiano, encarregado da Colônia [criada pelo Estado] 

impedem os índios de fazerem suas roças de subsistência” (fl. 112).

Referidos documentos, quando confrontadas com os julgamentos proferidos 

pelo  STF  no  RE  44.585/MT  (Tribunal  Pleno,  DJ  11.10.1961)  e  na  ACO  n.º  362/MT 

(Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2017) – demonstrativos de que o Estado de Mato 

Grosso reputava “devolutas” e se assenhoreava das terras tradicionalmente ocupadas 

pelos índios e de que não via empecilhos em reduzir a área das reservas indígenas –, 

favorecem a tese acerca da responsabilidade do Estado de Mato Grosso no processo 

de subtração das terras indígenas de Jarudóri,  mesmo depois do procedimento de 

demarcação.

45. Quanto  ao  período  que  se  seguiu  à  criação da  reserva  indígena em 

1945, o estudo histórico-antropológico efetivamente confirma que o Estado violou o 

usufruto  constituído  em  favor  dos  índios,  eis  que,  a  par  das  políticas  estaduais 

desenvolvidas para atração de imigrantes para colonização do seu território, o Estado 

implantou no interior da reserva uma escola estadual (1947) e um Cartório de Paz e 

Notas (1969), sem qualquer acertamento com a União e com os índios.  O estudo 

também aponta para a intermitência da presença dos índios na região na segunda 

metade do século XX, o que ocorreu, sobretudo, em razão da condução do conflito 

pelos órgãos de proteção dos interesses indígenas (SPI e FUNAI).
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A próxima ação foi criar dentro dessa parcela de terras, através do Decreto 314, 
datado de  16 de junho de 1947, a Escola Estadual Franklin Cassiano, de madeira, 
que permaneceu sob a jurisdição da prefeitura de Poxoréu até 1977. [...] No ano 
seguinte, através do Decreto n.º 01 de 17 de julho de 1978, ela foi elevada para 
escola de I Grau.
[...]
Segundo Alcides  Novais,  que chegou em  Jarudóri  em 1948,  aí  morreram muitos 
Bororos contaminados por uma epidemia de varicela nos anos 49 e 50. “Eles não 
conheciam, ataca a febre e vinha aquele frio... [...] Morreu muito”.
Os contatos entre os Bororos que então viviam em Jarudóri com os demais Bororos 
são  registrados  pelo  órgão  indigenista  oficial,  à  exemplo  do  que  atesta  um 
documento datado de 30 de setembro de 1950 [...]
O governo do estado – sem possibilidades de alegar des88conhecimento, já que o 
próprio estado a criara – através da Lei nº. 438 de 27 de outubro de 1951 criou.
[...]
No período de 1954-1965 registra-se um fluxo grande de trabalhadores que vinham 
de outras regiões em busca de terras férteis e o distrito possuía terras próprias para 
a agricultura e criação de gado
[...]
Até  1956,  os  habitantes  estavam  restritos  à  margem  direita  do  rio  Vermelho 
(Poguba), junto à aldeia indígena. “Em 1957, iniciaram a exploração das áreas da 
margem esquerda do Rio Vermelho, através do primeiro projeto de colonização feita 
pelo governador do Estado Dr. Fernando Correia da Costa e o Prefeito de Poxoréu, 
Dr.  Joaquim  Nunes  Rocha.  O  projeto  atraiu  famílias  de  outros  Estados, 
principalmente, Bahia e de Minas Gerais. Ali, do outro lado da margem do rio, lotes 
foram doados a agricultores por volta de 1961. Logo teve início um novo núcleo, 
hoje denominado Joanes Burgo, o qual se situa fora da reserva indígena”. [...]
Em 1958, o SPI tentou estabelecer um Posto Indígena em Jarudóri, mas não concluiu 
esse  projeto,  inviabilizado  pelas  articulações  de  forças  internas  do  distrito,  do 
município, do estado e até mesmo nacionais.
Tal fato encontra-se registrado na memória Bororo e de alguns não-indígenas que 
participaram ou testemunharam esse momento, como seu Alcides Novais. 
[...]
O projeto é transferido para o lote de Tadarimana [...].
Nesse mesmo ano, o governo estadual, através da Lei n°. 1.191 de 20 de dezembro 
de 1958, [...] cria o distrito de Paz de Jarudóri.
Os bororos não renunciaram aos seus direitos e resistem, permanecendo na área. 
Em 1959 a aldeia de Jarudóri coexiste com a sede do distrito do mesmo nome. [...]
Em 1962 foi construída a estrada municipal ligando o distrito a Rondonópolis. [...]
Na  mesma  época  foi  construída  a  MT-309,  interligando  Jarudóri  a  Poxoréu  (...) 
cruzando a área e favorecendo a sua ocupação. [...]
Segundo o antropólogo Paulo Serpa, os anos 60 foram “decisivos para os Bororo da 
região. [...] As aldeias da área de Jarudóre (Jarudóri,  Pobojári,  etc.) são também 
abandonadas  devido  às  mortes  provocadas  por  tuberculose  e  outras  doenças 
devido  à  colonização  da  área  pelo  Governo  Estadual,  e,  dadas  as  relações  de 
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parentesco, o grupo remanescente se desloca para a área de Sangradouro”
Esta afirmação, em parte, não é verdadeira, no que se refere à aldeia de Jarudóri, 
pois,  segundo  depoimento  de  Padre  Pedro  Mélesi,  salesiano,  existiam “...  duas 
famílias praticamente e mais uma que andava por lá... em 63, quando eu cheguei 
lá. Tinha o Capitão Henrique com a dona Joana, tinha o Fidelis e dona Marta, tinha 
um outro que até tinha vendido o lote dele....  E Maria  Helena,  que estudou na 
escola, e dava aula na escola... [....] Do outro lado tinha 5 ou 6 famílias. De cá era 
cheia de brancos, era tudo cheia de brancos [...]. Só tinha um lote ali onde que 
tinha aldeia, lá em Jarudóri...”
Crocker, em 1965, registrou que mais acima da extinta Kejári, “a região de Pobore, 
Jarudóri e Pobajóri havia sido intensamente povoada, ocorrendo uma competição 
intensa entre as regionais pelas terras férteis ao longo dos rios. [...] Em Jarudóri, 
embora mais próxima, tinha-se também dificuldades, pois aí existia uma população 
de 800 brancos e em julho de 1965 aí viviam 15 Bororo, em três casas e um Bai.  
Mas  viviam  trabalhando  como  assalariados,  vendiam  peixes  e  cultivavam  suas 
roças”.
Um telegrama de Hélio Bucker,  chefe da Inspetoria Regional/IR 6,  à Nelson Lira 
Passos, Agente do Departamento de Correios e Telégrafos, datado de 17 de agosto 
de 1965, abriga em seu texto fatos de suma importância: “Jarudóri-Rondonópolis-
MT-NIL 17-8-65. [...] aldeia Jarudóri pertence SPI vg registrada cartório Poxoréu livro 
três  C sob numero 3547 fls.  162 V et  163 pt  Ateh o momento não delegamos 
ninguém para efetuar cobranças de arrendamentos PT Sds Agrindios Bucker Chefe 
6ª. ININDI”.
Ou seja, alguém estava cobrando renda da terra utilizada ilegalmente por terceiros, 
tendo em vista que se trata de uma área indígena regulamentada. [...]
Outro avanço do estado de Mato Grosso,  [...]  foi a nomeação do titular vitalício do 
Cartório  de  Paz  e  Notas  de  Jarudóri,  Epaminondas  Correia  da  Silva,  em 15  de 
novembro de 1969. [...]
É  de  público  saber  que  nesse  Cartório  eram  emitidos  registros  de  contratos 
particulares  de  compra  e  venda  de  posse  das  terras  da  reserva  indígena e  da 
Colônia Paraíso, como nos narraram o "Zé Baiano" e tantas outras pessoas, Bororos 
ou não.
[...]
Sabe-se que 15 Bororos habitavam a Terra Índígena em pauta, em 1970 e que em 
1976, antes da chacina de Meruri, padre Rodolfo – que foi assassinado, assim como 
Simão Bororo, ia à aldeia de Jarudóri.
[...]
Registrou  o  antropólogo Paulo  Serpa  que,  em 1983,  os  “Borôro  independentes” 
estavam  reduzidos  a  ‘”uma  única  família  extensa  que  ocupava  uma  área 
demarcada pelo Estado de Mato Grosso (Reserva Jarudóri) e que, durante as últimas 
décadas,  tentou  resistir  ao  avanço  da  ‘currutela’  Jarudóri.  A  ausência  de  uma 
assistência  direta  da  FUNAI  e  o  acirramento  das  tensões  entre  os  Bororos  de 
Jarudóri e os moradores do lugarejo, em 1983, levaram os primeiros a abandonar a 
área e a se deslocar para outras aldeias da região”.
A saída dessa família não foi, de fato, uma opção dela, como noticiou o Jornal do dia, 
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em 21 de agosto daquele ano: “Na área onde estão localizadas as aldeias, chegaram 
a  existir  16  aldeias.  Hoje  restam  duas  apenas  e,  assim  mesmo,  totalmente 
invadidas por mais de três mil colonos e fazendeiros. O  capitão Quiareware, cuja 
família era a última a resistir em Jarudóri, foi expulso recentemente pela polícia civil 
de  Poxoréu  que  foi  em sua  casa,  prendeu  o  cacique,  sua  mulher  e  três  filhos 
menores” (fls. 1.118/1.123-v) (destaquei)

Como registrara o Padre Ochoa, com propriedade, “Luis Quiareware, a quem o velho 
Capitão Henrique encarregou de recuperar a terra, procurou fazê-lo com diplomacia, 
mas só conseguiu promessas até que teve que deixar a área e ir morar na cidade 
como indigente, isto é sem propriedade nenhuma” (fl. 1.123-v) (destaquei)

Os Bororos diretamente referenciados à Terra Indígena Jarudóri encontram-se em 
três  situações  distintas:  1)  uma família  jamais  saiu  dessa  localidade;  2)  muitas 
famílias se encontram temporariamente dispersos em outras Terras Indígenas [...], 
e 3) parte da família de José Luis Kiareware vive em Cuiabá. [..]
Nesse  assentamento  também  tem  o  seu  pedaço  de  terra  Nilson  Barbosa 
Fogueiredo, que se casou com a Bororo Maria Helena Erigi Fogueiredo, que crescera 
na sua família, a do patriarca “Seu Bia” [...]
Maria Helena Erigi Figueiredo é filha de Creuza Bataro Erigi, nascida em Tori Pau [...] 
e do famoso Bari Casemiro, Constituíram família e viveram em Jarudóri, onde Maria 
Helena  nasceu  e  jamais  saiu  para  viver  em  outra  localidade  [...]  (fl.  1.156). 
(destaquei).

Diante dos  fragmentos  acima transcritos,  denota-se que:  a)  em nenhum 

momento, verificou-se a ausência total de índios na área em litígio; b) os indígenas 

que  saíram  da  reserva,  somente  o  fizeram  pela  força  expulsiva  do  aumento  da 

aglomeração  urbana  (tomando  os  espaços  ocupados  pelos  Bororos,  construindo 

prédios públicos, estradas sobre suas aldeias, e transmitindo doenças), pela pressão 

irresistível dos fazendeiros e garimpeiros, e pela omissão dos órgãos de proteção aos 

indígenas.

Os Bororos,  porém,  persistiram e persistem na defesa do seu direito  de 

posse e de usufruto sobre as terras. Consta dos autos que, nos anos de 1976 (fls. 

823/824), 1979 (fl. 904), 1981 (fls. 117 e 626/677), 1988 (fl. 585), 1989 (fl. 329), de 

1996 (fl. 356), 1997 (fl. 187 e 934), 1998 (fl. 353) e de 2002 (fl. 1.132-v), os Bororos 

solicitaram,  aos  órgãos  públicos  de  proteção  indígena,  que  fossem  adotadas 
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providências contra os atos de violência e de tomada de suas terras. Nada obstante, 

os órgãos não adoraram atitudes concretas no sentido de frear o avança contra as 

terras da Reserva de Jarudore.

Também  há  prova  de  que  os  Bororos  reuniram-se  em  Assembleia  para 

reivindicar seus direitos no ano de 1983, o que foi amplamente divulgado na mídia, 

em canais  televisivos,  jornais  e  revistas  (fls.  1.131/1.131-v).  Ainda  dirigiram suas 

reivindicações à Advocacia Geral da União, ao MPF e à Presidência da República (fls. 

939,  951,  958,  988  e  1.136),  além  de  apresentarem  denúncias  em  jornais,  que 

divulgaram as suas vindicações nos anos de 2001 e 2002 (fls. 1.132 e 1.142-v/1.144).

46. Além  dessas  evidências  da  resistência  permanente  e  contínua  dos 

Bororos, anoto que o acervo probatório também reúne documentos produzidos por 

servidores  públicos  (que,  como  se  sabe,  gozam  de  presunção  de  veracidade)  e 

pareceres de antropólogos diversos, todos eles reconhecendo a ocupação tradicional 

e  permanente  dos  índios  Bororos  em  Jarudóri  e  adjacências,  o  processo  de 

fragmentação  e  de  diáspora  involuntárias,  bem  assim  a  omissão  dos  órgãos 

governamentais. 

A  Informação  n.º  142/DID/DGPI  da  FUNAI,  de  13  de  abril  de  1983  (fls. 

121/123), constata que: a) “analisando-se o mapa etnohistórico de Curt Nimuendajú  

verifica-se que, desde a bacia do rio Cuiabá até a área dos formadores do Araguaia  

viviam os Bororo ou Otuke, tendo como vizinhos os Guató a sudoeste e os Kayapó a  

norte,  sul  e  leste.  Constituíam um número  assas  numeroso  e  de  grande tradição  

cultural.  Em  consequência  de  um  processo  de  deculturação  nascido  a  partir  de  

situações  de  contato  com  a  sociedade  dita  civilizada  os  Bororo  foram  sendo  

despojados  de  todo o  seu  patrimônio,  incluindo-se cultura  e  terras”;  b)  embora o 

Estado tenha instituído a reserva de Jarudóri, “começaram os Bororos ver invadida sua 
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terra e em 1964 um servidor da FUNAI constatou que a área já estava totalmente  

ocupada  por  terceiros  e  que  ‘a  invasão  não  fora  protestada  a  tempo,  devido  a  

‘arranjos’ dos responsáveis pelo patrimônio indígena’”; c) a presença dos garimpeiros 

no  interior  da  reserva  em  1967  agravou  a  situação,  eis  que  “os  índios  estavam 

inclusive proibidos pelos invasores de plantar e colher em suas terras”; d) segundo 

informações contidas no Processo FUNAI/BSB/5534/76, “a área está completamente e 

que os índios que não foram e não aceitaram transferência para a Reserva Indígena  

de Merure acham-se confinados em uma pequena área junto ao rio Pojuba”; e) “a 

situação se agravava para os Bororos, pois o convívio forçado com os invasores vinha-

lhes  trazendo  problemas  que  se  tornavam  a  cada  dia  mais  difíceis  de  serem  

solucionados. As pressões sobre as autoridades se faziam a cada dia mais fortes. Os  

invasores, dizendo-se ordeiros e trabalhadores, queriam uma solução para o caso e  

que viesse a beneficiá-los, não aos índios” (destaquei); f) “nenhuma providência foi  

tomada no caso Jarudore, o que levou ao agravamento da crise, embora a terra, além  

do caráter da imemorialidade, seja marcada pelo da dominialidade”; e g) apesar de 

toda essa situação, “agora surge a proposta do INCRA. Não pode a FUNAI, de forma 

alguma, aceitar semelhante troca em detrimento dos índios. O órgão tutelar tem, sim, 

é de fazer valer os direitos dos Bororos à terra ancestral, cumprindo o Estatuto do  

Índio.  Os  indígenas  jamais  deverão ser  transferidos  para  outra  terra  que não seu  

habitat imemorial, lugar onde nasceram e morreram seus antepassado  s  ” (destquei).

A  Informação  n.º  343/DF/DGPI  da  FUNAI,  de  15  de  maio  de  1981  (fls. 

117/119),  relata  que  o  relatório  do  “Projeto  Rondon  (Fonte  SAI-BAO-RL  02 –  Data 

170281”, concernente à reserva de Jarudóri, denuncia que há “inúmeras benfeitorias” 

e  “atividade  de  extração  mineral  de  ouro  e  diamante”  e  que  a  região  “está 

praticamente invadida por uma VILA, POSSEIROS, FAZENDEIROS, SITIANTES, etc. As  

quatro famílias existentes já foram ameaçadas de morte caso permaneçam na área.  

Conforme depoimento dessa comunidade, preferem morrer a desocupar a área”. Com 
________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VICTOR DE CARVALHO SABOYA ALBUQUERQUE em 28/06/2019, com base na Lei 
11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 5944653602207.

                                 Pág. 83/110



 

  0  0  1  0  6  2  5  8  5  2  0  0  6  4  0  1  3  6  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDONÓPOLIS

Processo N° 0010625-85.2006.4.01.3600 (Número antigo: 2006.36.00.010626-8) - 1ª VARA - RONDONOPOLIS
Nº de registro e-CVD 00216.2019.00013602.1.00650/00128

isso, propõe o ajuizamento “imediato de ação reivindicatória”.

A  INFORMAÇÃO  Nº  22/DEID/DAF  (FUNAI),  do  antropólogo Héber  Rogério 

Gracio, de 13 de abril de 2000 (fls. 196/198), confirma os dados etno-históricos dos 

Bororos contidos no estudo histórico-antropológico de fls.  995/1.217,  bem assim a 

tradicionalidade da terra indígena de Jarudóri.

O  relatório  do  trabalho  de  campo  confeccionado  no  ano  de  1999  (fls. 

315/324)  pela  técnica  /pericial  em antropologia,  Jacira  Monteiro  de  Assis  Bulhões, 

integrante do quadro de servidores da Procuradoria Federal da República, ratifica a 

posse histórica e imemorial, além de reforçar as omissões praticadas pelos órgãos de 

proteção  aos  interesses  indígenas  em  Jarudóri.  Consta  do  relatório  que  “José 

Raimundo Ramos, 74 anos, conhecido por Zé Baiano, ex-inspetor do SPI, morador em  

Poxoréu, que disse ter chegado no Paraíso, (a antiga aldeia Pobujari  nas terras de  

Jarudóri)  em 1949” disse  que “o  chefe  da FUNAI  Coronel  ODORICO foi  quem deu 

escrituras do Jarudore, dizendo para os índios, segundo Sr. Zé Baiano, que aquelas  

terras não eram Terra Indígena”.

Diante das provas produzidas, a conclusão subsequente recai, repito, sobre 

a tradicionalidade da posse indígena durante o período em discussão, eis que nunca 

abandonaram  ou  desapareceram  completamente  da  região  e,  demais  disso, 

mantiveram a persistência necessária para a continuidade da posse esbulhada.

Anoto, nesse particular, que as manifestações da SPI e da FUNAI, favoráveis 

à permuta da área nas décadas de 1960 e 1980, conforme arguiram os réus, não 

prejudicam os direitos originários dos Bororos, principalmente por colidirem com o real 

anseio  da  etnia  (cf.  850/851)  e  por  não  figurar  o  órgão  de  proteção  aos  direitos 

indígenas como reais titulares daquele direito.
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47. Não se pode descuidar, outrossim, que a permanência do esbulho 

no tempo não subtraiu os traços culturais, sociais e psicológicos que une os 

membros da etnia com as terras de Jarudóri. A reforçar essa assertiva, cito os 

seguintes aspectos culturais e sociais, mencionados nos estudos e relatórios 

antropológicos juntados no feito:

a)  O  habitat  dos  “Bororos  orientais”,  inclusive  os  de  Jarudóri,  “abrange 

‘zonas ecológicas’ reconhecidas e nomeadas pelos Bororos [...]. As três principais são:  

1)  Bóku,  o  cerrado  com  suas  diversas  feições.  2)  Bóe  Éna  J’aka,  transição  

mata/cerrado,  e 3)  Itúra,  mata”  (fl.  1.018),  cada uma delas relacionada a plantas, 

animais e solos específicos,  o que imprimiu neles “uma lógica cultural subjacente às  

coordenadas  sócio-espaciais”  (fl.  1.019),  com  diferenças  nos  hábitos  e  costumes, 

relacionadas  a  condições  de  sobrevivência  diversas.  Cada  nicho  ecológico  está 

relacionado a determinado clã (grupo familiar), a quem pertence “os bens materiais e 

simbólicos” do nicho e “todos os recursos nele existentes” (fl. 1.022). As aldeias de 

Jarudore  correspondiam  aos  “Itúra  Mogorége”  (habitantes  da  mata)  (fl.  1.018-v), 

liderados pelos “membros do clã denominado Kie” (fl. 1.101-v), e nela “era possível se 

obter [...] uma variedade de matéria-prima essencial ao funeral Bororo, dentre eles a  

madrepérola que demarca a sua identidade clânica, utilizada de várias formas nesse  

rito” (fl.  1.022).  Demais  disso,  ela  era um “ponto de articulação entre  os Bororos  

pantaneiros, do médio São Lourenço e da região do rio das Garças e rio das Mortes”, 

por  se  localizar  na  área  central  do  território  Bororo  (fl.  1.023).  A  distribuição  das 

aldeias  em  nichos  ecológicos  diversos,  pertencentes  a  diferentes  clãs  (grupos 

familiares),  e a  alta mobilidade sócio-espacial entre os moradores das aldeias, por 

motivos diversos - climáticos (tempo seco), religiosos, cerimoniais, troca de matéria-

prima exclusiva de cada nicho, doenças et al. – constitui a essência da organização 

social  dos  Bororos  (cf.  fls.  1.018/1.031),  o  que  permite  inferir  que a  retomada de 
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Jarudóri revela-se essencial para os movimentos de dispersão e convergência e para a 

sociabilidade e troca de matéria-prima entre eles e, por conseguinte, para resgatar – 

ainda que minimamente – todo um modo de se organizar socialmente.

b)  A  região  “é  rica  de  águas:  tem  lagoas,  pequenos  rios,  cabeceiras,  

cachoeiras  e  o  rio  maior,  o  rio  Vermelho,  chamado  Pogubo.  Rica  em  acidentes  

geográficos: serra, morros, morros de mesa e o mais bonito, o JARUDÓRI, morro do  

Mandi, que dá o nome à região. Há pequenas planícies, colinas, declives suaves e  

abismos abertos pela erosão na pedra arenita, vermelha. Há, ou melhor, havia uma  

variedade grande de flora e de fauna, e um convívio harmonioso entre os vivos e as  

almas dos antepassados” (fl. 1.100), o que a tornou muito apreciada pelos Bororos 

para a caça, pesca, cultura de milho, bem como para a morada, pois, segundo afirmou 

Gaudêncio Rosa de Amorim nas “Linhas Históricas de Poxoréu” (2001), “seu relevo ao 

mesmo tempo ocultava as ocas dos Bororos e os pontos estratégicos pelos quais se  

percebiam as ameaças externas, a chegada de estranhos ou ataques dos invasores” 

(fl. 1.113). O relatório de campo da antropóloga Jaciara Monteiro, confeccionado em 

2011 (3.216/3.235), confirma a importância da área para a subsistência dos Bororos. 

c)  A região também é importante para a etnia por  se  “localizar  em um 

território não só tradicional, mas sagrado e tematizado em mitos de origem, nos quais  

são invocados  importantes  demiurgos  que  organizaram social  e  simbolicamente o  

mundo dos  Bororos  etnograficamente  conhecido” (fl.  1.095-v),  No mito  relativo  às 

aldeias, descrito, segundo o estudo de fls. 995 et seq, na obra “Enciclopédia Bororo” 

(Cesar Albisetti e Angelo Jayme Venturelli, vol. II, 1969), a aldeia no pé do Morro do 

Bagre (ou Mandi), foi criada por ordem do mestre ARARÚIO BOKODÓRI (o chefe do 

colar de unhas do tatu canastra),  depois que ele tocou o seu tambor convocando 

todos os ORÁRIO MOGODOGE (moradores da região do peixe pintado) para a aldeia 

Arigaró  Bororo  a  fim de  realizar  uma grande reunião.  Além de  estar  presente  na 
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mitologia Bororo, a área ainda abriga o cemitério dos Bororos, os AROE JÁRI (fl. 1.101), 

que, ao lado do Morro do Mandi, é considerado sagrado pelos Bororos. 

48. Em suma:  o acervo probatório comprova a tradicionalidade da posse 

indígena na reserva indígena de Jarudóri, de forma que a baixa demografia indígena 

em determinados momentos históricos não consubstancia óbice ao reconhecimento 

do caráter permanente da posse indígena.

Via de consequência, a situação retratada nos autos não envolve apenas 

ofensa  a  mero  direito  patrimonial  dos  índios,  tal  como  se  observou  no  tópico 

precedente, mas uma ofensa a direito originário e, por isso mesmo, insuscetível de 

juízos de ponderações, conforme debatido neste provimento (itens 36 a 43).

Observo que essa situação se amolda com perfeição ao caso analisado pelo 

STF na ACO n.º 323/MG, referente a uma porção de terras registradas em nome da 

União em virtude de doação feita pelo estado de Minas Gerais para a fundação de 

uma  colônia  indígena  (Decreto  Estadual  n.º  5.62/1910)  e  que,  depois,  foram 

transferidas a terceiros pelo próprio Estado. Durante o julgamento, o Estado alegou 

que as terras não eram tradicionalmente indígenas e que a região foi abandonada 

pelos índios, o que teria revertido o bem ao seu domínio.  O STF considerou que ainda 

que  tivesse  havido  o  abandono,  somente  pela  declaração  formal  do  órgão 

competente,  por  via  administrativa  ou  judicial,  de  inexistência  dos  pressupostos 

necessários à manutenção da afetação fundiária reverteria o domínio das terras ao 

Estado.  Pontuou, ainda,  que as terras já eram tradicionamente ocupadas antes da 

doação  e  que  essa  tradicionalidade  perdurou,  eis  que  a  presença  indígena 

numericamente fraca na região,  em alguns períodos,  teria  decorrido dos esbulhos 

perpetrados.

49. Em arremate,  concluo  que:  (a)  são  nulas  as  titulações  conferidas,  a 
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qualquer tempo, na TI Jarudore. As terras já eram e permanecem indígenas; (b) são 

indenizáveis  somente  aqueles  que  já  eram  proprietários  de  lotes  no  interior  da 

reserva quando da edição do Decreto-Lei n.º 684/45, por expressa disposição contida 

no  artigo  2º  daquele  decreto.  Pretensão  que,  todavia,  está  sujeita  ao  prazo 

prescricional que passou a correr a partir do decreto; (c) os não índios que passaram 

a ocupar área da reserva indígena após a sua criação pelo Decreto n.º 684/1945, não 

têm qualquer direito adquirido à manutenção da respectiva posse, eis que esta é o 

resultado de um esbulho; e (d) não há que se falar em indenização por benfeitorias 

realizadas após a criação da reserva indígena, menos ainda depois da titulação da 

União, eis que ausente a boa-fé como pressuposto para a indenização.

Da contestação de Rubens Pereira Fagundes     

50. Além  das  teses  de  defesa  já  rebatidas  nas  páginas  anteriores,  o 

requerido alega, em sua contestação, que a sua fazenda “não está localizada dentro 

da reserva indígena” e que, por ocasião da sua citação, informou ao oficial de justiça  

que “a área indígena é da divisa da sua fazenda para cima”. Para comprovar sua 

alegação, apresenta contratos particulares de compra e venda de imóvel, recibos de 

quitação, escrituras públicas de cessão e transferência de direitos possessórios, título 

de domínio expedido pelo Estado de Mato Grosso em 1954, bem como matriculas de 

imóveis (fls. 3.137/3.167 e 4.009/4.030).

Tais provas, porém,  não são suficientes para rejeitar a pretensão deduzida 

em relação a ele.

Deveras, conforme teor da  certidão do oficial de justiça, acostada às fls. 

3.002/3.003,  o  requerido  foi  citado,  na  pessoa  do  seu  filho  e  procurador  (Rodolfo 

Pereira Fagundes - mapa de fl. 3.004), porque se enquadra no grupo de pessoas que,  

“embora com as sedes fora da área de conflito, avançam para dentro da RI”.
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Destarte, a comprovação, pelo réu, de que possui título de propriedade de 

uma área adjacente à reserva não é capaz de afastar a constatação feita in loco, de 

que há um avanço do réu em direção à terra indígena.

51. Demais  disso,  as  provas  documentais  não  demonstram  –  com  a 

segurança necessária – que as áreas supostamente adquiridas por Rubens Pereira 

Fagundes não coincidem, em alguma medida, com a reserva indígena. Explico.

O réu se diz proprietário de três imóveis, a saber: a “Fazenda Mangabeira”, 

com 639 ha, o “Sítio negociado com Emanoel Messias Sodré de Oliveira”, com 27 ha, e 

o “Sítio negociado com Herberto Sodré”, com 75 ha e 9.277 m².

Os dois últimos seriam oriundos dos títulos de transmissão acostados às fls. 

3.147 e 3.161 (contratos de compra e venda de imóveis rurais firmados com Emanoel  

e  com Heberto,  ambos  de  1995)  e  referem-se,  segundo  os  documentos,  a  terras 

desmembradas da Fazenda Piaboga (com área total de 429 ha). Todavia, não restou 

comprovado  que  os  aludidos  imóveis  foram  registrados  no  Cartório  de  Registro 

Imóveis.

Diante da inexistência de registro cartorário da transmissão, que, no direito 

brasileiro,  é  constitutivo  do  direito  de  propriedade,  não  se  pode  considerar  a 

titularidade do réu.  Também não se pode excluir  a hipótese de o Estado de Mato 

Grosso ter expedido o título encartado à fls. 3.166/3.166-v (supostamente referente à 

Fazenda Piagoba)  sobre as terras pertencentes aos Bororos,  já  que a ausência de 

registro  do  contrato  de  compra  e  venda  no  competente  Cartório  de  Registro  de 

Imóveis  sinaliza  um  possível  impasse  em  relação  ao  título  originário  (Fazenda 

Piaboga).

Por  sua  vez,  a  “Fazenda  Mangabeira”,  com  639  ha,  descrita  às  fls. 
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3.115/3.116, também não possui registro cartorário, sendo oriunda: a) dos títulos de 

cessão de “direitos possessórios” sobre “excessos” da fazenda torrinha (fl. 4.012 – 450 

ha, fl. 4.018 – 64 ha, fl. 3.143 – 50 ha), ou seja, de contratos de cessão de posse (não  

de propriedade) sobre uma porção de terras que não está registrada em cartório; e b) 

do contrato de compra e venda de um imóvel de 45 ha, também desmembrado da 

“Fazenda Piabogue”, com os inconvenientes assinalados no parágrafo acima.

Constata-se, pois, que são terras destituídas de título de propriedade, que, à 

vista dos documentos apresentados, podem ou não coincidir com a reserva indígena 

de Jarudore.

52. Por conseguinte, não tendo sido afastada a presunção de veracidade da 

certidão do oficial de justiça, subscrita no exercício de suas funções, no sentido de 

que o réu avança sobre as terras dos índios, deve ele se sujeitar aos ditames deste 

provimento jurisdicional.

53. Quanto  à  pretensão  relacionada  às  benfeitorias,  o  caso  é  de  não 

conhecimento. 

Ainda que o requerido supere o óbice aludido no item 49 desta sentença, no 

sentido de que “não há que se falar em indenização por benfeitorias realizadas após a  

criação  da  reserva  indígena,  menos  ainda  depois  da  titulação  da  União,  eis  que  

ausente  a  boa-fé  como  pressuposto  para  a  indenização”,  a  análise  de  pretensão 

relacionada a interesse individual, sustentado em questões de fato particularizadas 

(como, por exemplo, data da realização das benfeitorias, valores et al.), é incabível no 

âmbito  da  Ação  Civil  Pública,  vocacionada  à  tutela  de  direitos  coletivos 

transindividuais, sobretudo na fase de conhecimento.

Por certo, há uma antinomia sistêmica entre os interesses individuais e o 
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direito coletivo ora tutelado (direito coletivo indígena à posse de suas terras), que não 

pertence  à  administração  pública  nem a indivíduos  particularmente  determinados, 

mas a um grupo de pessoas, a uma classe, a uma categoria, especialmente protegidos 

pelas normas constitucionais.

Anoto que a Ação Civil  Pública, regulada, fundamentalmente, pela Lei nº. 

7.347/1985, é, necessariamente, um instrumento para o exercício de direito coletivo. 

A legitimação é extraordinária. A sentença é genérica, a fim de que abarcar pessoas 

indeterminadas,  de  forma  indistinta  (direito  difuso)  ou  todos  os  membros  de  um 

determinado grupo, categoria ou classe de pessoas (direito coletivo). A coisa julgada 

possui efeitos erga omnes e/ou ultra partes. 

Cuida-se,  portanto,  de  procedimento  especial  incompatível  com  dilação 

probatória individualizada, relacionada a um indivíduo específico. 

Via de consequência, o eventual conhecimento de pretensão relacionada a 

direito individual heterogêneo, causaria retardo inaceitável à marcha processual, além 

de uma afronta aos princípios que norteiam o os processos coletivos. 

Cabe, pois, ao requerido, se for o caso, formular sua pretensão em processo 

individual, regido pelo rito ordinário.

Da desocupação dos não índios

54. Reconhecido o direito de posse dos índios Bororos sobre as terras que 

compõem a reserva de Jarudore, há que se destacar,  na esteira do entendimento 

firmado pelo STF na PET n.º 3.388, que “a exclusividade de usufruto das riquezas do 

solo, dos rios e dos lagos nas terras indígenas é conciliável com a eventual presença 

de não-índios, bem assim com a instalação de equipamentos públicos, a abertura de 
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estradas e outras vias de comunicação, a montagem ou construção de bases físicas 

para a prestação de serviços públicos ou de relevância pública, desde que tudo se 

processe  sob  a  liderança  institucional  da  União,  controle  do  Ministério  Público  e 

atuação  coadjuvante  de  entidades  tanto  da  Administração  Federal  quanto 

representativas dos próprios indígenas” (ementa, DJe em 24/09/2009, destaquei).

Sobre essa particularidade, colhem-se, do voto do relator da PET, Ministro 

Ayres Britto, e do voto do Ministro Menezes de Direito, os seguintes trechos:

1)  “Todas  ‘as  terras  indígenas’  versadas  pela  nossa  Constituição  fazem 

parte  de  um território  estatal-brasileiro  sobre  o  qual  incide,  com exclusividade,  o  

Direito nacional.  [...]  Cada terra indígena de que trata a Constituição brasileira está  

necessariamente  encravada  no  território  nacional.  Todas  elas  são  um  bem  ou 

propriedade física da União [...]”(destaquei);

2) “[...] nessa medida, são constitutivas de um patrimônio cuja titularidade  

não é partilhada com nenhum outro sujeito jurídico, seja de direito público interno,  

seja  de  direito  público  externo,  nem  por  isso  os  índios  nelas  permanentemente  

situados deixam de manter vínculos jurídicos com os Estados e Municípios que as  

envolvam. Como sucede, aliás, com toda população radicada no território brasileiro, a  

entretecer com a União e os nossos Estados e Municípios (além do Distrito Federal,  

conforme o caso) relações jurídicas tanto de proteção como de controle, notadamente  

nos setores da saúde, educação, meio ambiente e segurança pública, aqui embutidas  

as atividades de defesa civil”;

3) “Também é de se afirmar, com todo vigor, que a atuação complementar  

de Estados e Municípios em terras já demarcadas como indígenas há de se fazer em  

regime  de  concerto  com  a  União  e  sob  a  liderança  desta”,  “a  se  viabilizar  por 

diretrizes e determinações de quem permanentemente vela por interesses e valores a  
________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VICTOR DE CARVALHO SABOYA ALBUQUERQUE em 28/06/2019, com base na Lei 
11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 5944653602207.

                                 Pág. 92/110



 

  0  0  1  0  6  2  5  8  5  2  0  0  6  4  0  1  3  6  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDONÓPOLIS

Processo N° 0010625-85.2006.4.01.3600 (Número antigo: 2006.36.00.010626-8) - 1ª VARA - RONDONOPOLIS
Nº de registro e-CVD 00216.2019.00013602.1.00650/00128

um  só  tempo  ‘inalienáveis’,  ‘indisponíveis’  e  "’imprescritíveis’  (§  4º  do  artigo  

constitucional  de  nº  231)”,  o  que  significa  que  “[...]  As  terras  indígenas  não 

comportam mesmo a  livre  circulação de pessoas  de  qualquer  grupamento étnico.  

Assim como não se disponibilizam integralmente para a instalação de equipamentos  

públicos e obras de infra-estrutura econômica e social, senão sob o comentado regime  

de  prévio  acerto  com  a  União  e  constante  monitoramento  por  esta.  Sempre 

coadjuvada, assentamos, pelos índios e suas comunidades, mais o Ministério Público,  

preservado o constitucional  leit  motiv  da demarcação de toda terra indígena:  sua  

afetação aos direitos e interesses de uma dada etnia aborígine” (destaquei);

4) “Seja como for, [...] a vontade objetiva da Constituição obriga a efetiva 

presença de todas as pessoas federadas em terras indígenas, desde que em sintonia  

com  o  modelo  de  ocupação  por  ela  concebido.  Modelo  de  ocupação  que  tanto 

preserva a identidade de cada etnia quanto sua abertura para um relacionamento de 

mútuo  proveito  com  outras  etnias  indígenas  e  grupamentos  de  não  índios” 

(destaquei).  Isto porque “a Magna Carta brasileira busca integrar os nossos índios  

para agregar valor à subjetividade deles (...). Para que eles sejam ainda mais do que  

originariamente eram, beneficiando-se de um estilo civilizado de vida que é tido como  

de  superior  qualidade  em  saúde,  educação,  lazer,  ciência,  tecnologia,  

profissionalização e direitos políticos de votar e de ser votado, marcadamente. Já o  

outro  lado  da  normação  constitucional,  este  reside  na  proposição  de  que  as  

populações  ditas  civilizadas  também têm a ganhar  com sua aproximação com os  

índios” (fl. 291).

5) “Em tais situações, o que é preciso assegurar de logo avulta: de uma  

parte, que as visitas de não-índios em nada signifique desproteção dos indígenas; de  

outra, que as empreitadas estatais nunca deixem de contribuir para a elevação dos  

padrões de bem-estar das próprias comunidades autóctones, embora também possam 
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irradiar seus benéficos efeitos para a economia e as políticas de saúde, educação,  

transporte e segurança pública desse ou daquele Estado.  O que já impede que os 

indígenas e suas comunidades façam justiça por conta própria contra quem que seja,  

como, por exemplo, interditar ou bloquear estradas, cobrar pedágio pelo uso delas,  

invadir  estabelecimentos  públicos.  É  que,  se  as  terras  permanecem  indígenas,  a  

despeito dos empreendimentos públicos nela incrustados, nem por isso a União decai  

do  seu  poder-dever  de  comandar  ou  coordenar  o  uso  comum  de  tais  

empreendimentos.” (destaque do voto do relator).

Foi com base nessas considerações e nos acréscimos constantes do voto do 

Ministro Menezes Direito, que o STF apresentou as seguintes condicionantes às terras 

indígenas:

(i)  o  usufruto  das  riquezas  do  solo,  dos  rios  e  dos  lagos  existentes  nas  terras 
indígenas (art. 231, § 2º, da Constituição Federal) pode ser relativizado sempre que 
houver, como dispõe o art. 231, § 6º, da Constituição, relevante interesse público da 
União,  na  forma de lei  complementar;  (ii)  o  usufruto dos índios  não abrange o 
aproveitamento  de  recursos  hídricos  e  potenciais  energéticos,  que  dependerá 
sempre  de  autorização  do  Congresso  Nacional;  (iii)  o  usufruto  dos  índios  não 
abrange  a  pesquisa  e  lavra  das  riquezas  minerais,  que  dependerá  sempre  de 
autorização  do  Congresso  Nacional,  assegurando-se-lhes  a  participação  nos 
resultados  da  lavra,  na  forma da  lei;  (iv)  o  usufruto  dos  índios  não  abrange  a 
garimpagem nem a faiscação, devendo, se for o caso, ser obtida a permissão de 
lavra garimpeira; (v) o usufruto dos índios não se sobrepõe ao interesse da política 
de defesa nacional; a instalação de bases, unidades e postos militares e demais 
intervenções militares,  a expansão estratégica da malha viária,  a exploração de 
alternativas energéticas de cunho estratégico e o resguardo das riquezas de cunho 
estratégico, a critério dos órgãos competentes (Ministério da Defesa e Conselho de 
Defesa  Nacional),  serão  implementados  independentemente  de  consulta  às 
comunidades indígenas envolvidas ou à FUNAI; (vi) a atuação das Forças Armadas e 
da Polícia Federal na área indígena, no âmbito de suas atribuições, fica assegurada 
e se dará independentemente de consulta às comunidades indígenas envolvidas ou 
à FUNAI; (vii) o usufruto dos índios não impede a instalação, pela União Federal, de 
equipamentos públicos, redes de comunicação, estradas e vias de transporte, além 
das  construções  necessárias  à  prestação  de  serviços  públicos  pela  União, 
especialmente os de saúde e educação; (viii) o usufruto dos índios na área afetada 
por unidades de conservação fica sob a responsabilidade do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade; (ix) o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
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Biodiversidade responderá pela administração da área da unidade de conservação 
também  afetada  pela  terra  indígena  com  a  participação  das  comunidades 
indígenas,  que  deverão  ser  ouvidas,  levando-se  em conta  os  usos,  tradições  e 
costumes dos indígenas, podendo para tanto contar com a consultoria da FUNAI; (x) 
o  trânsito  de  visitantes  e  pesquisadores  não-índios  deve  ser  admitido  na  área 
afetada  à  unidade  de  conservação  nos  horários  e  condições  estipulados  pelo 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; (xi) devem ser admitidos 
o ingresso, o trânsito e a permanência de não-índios no restante da área da terra 
indígena  observadas  as  condições  estabelecidas  pela  FUNAI  ;  (xii)  o  ingresso,  o 
trânsito  e  a  permanência  de  não-índios  não  pode  ser  objeto  de  cobrança  de 
quaisquer  tarifas  ou  quantias  de  qualquer  natureza  por  parte  das  comunidades 
indígenas; (xiii) a cobrança de tarifas ou quantias de qualquer natureza também não 
poderá incidir  ou ser  exigida em troca da utilização das estradas,  equipamentos 
públicos, linhas de transmissão de energia ou de quaisquer outros equipamentos e 
instalações colocadas a serviço do público, tenham sido excluídos expressamente da 
homologação,  ou  não; (xiv)  as  terras  indígenas  não  poderão  ser  objeto  de 
arrendamento ou de qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício 
do usufruto e da posse direta pela comunidade indígena ou pelos índios (art. 231, § 
2º, Constituição Federal, c/c art. 18, caput, Lei n° 6.001/1973); (xv) é vedada, nas 
terras  indígenas,  a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais  ou comunidades 
indígenas, a prática de caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade 
agropecuária ou extrativa (art. 231, § 2º, Constituição Federal, c/c art. 18, § 1º, Lei nº 
6.001/1973); (xvi) as terras sob ocupação e posse dos grupos e das comunidades 
indígenas, o usufruto exclusivo das riquezas naturais e das utilidades existentes nas 
terras ocupadas, observado o disposto nos arts. 49, XVI, e 231, § 3°, da CR/88, bem 
como a renda indígena (art. 43 da Lei nº 6.001/1973), gozam de plena imunidade 
tributária, não cabendo a cobrança de quaisquer impostos, taxas ou contribuições 
sobre uns ou outros; [...] (destaquei)

Penso  que  essas  premissas  são  compatíveis  com  o  caso  em  exame, 

devendo, por conseguinte, servir de norte à efetivação do direito reconhecido neste 

provimento.

55. Destarte, a presente sentença não implica na extinção do Distrito de 

Jarudore, como uma unidade administrativa do Município de Poxoréu/MT, na proibição 

da presença de não índios e na impossibilidade de o Estado e Município se fazerem 

presentes na região, por meio do fornecimento de serviços públicos, notadamente na 

área da educação, saúde, habitação, saneamento e segurança.
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Todavia, a permanência dos serviços ofertados por esses entes federados na 

Terra  Indígena  de  Jarudore  deverá  ser  acertada com a União,  a  fim de que sejam 

prestados em conformidade com as políticas de assistência à saúde e educação dos 

índios, definidas na legislação brasileira. 

Demais  disso,  à  vista  das  condicionantes  acima  listadas,  fica 

terminantemente vedada a prática de caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de 

qualquer atividade agropecuária ou extrativa (art. 231, § 2º, Constituição Federal, c/c 

art.  18,  §  1º,  Lei  nº  6.001/1973),  o  que  implica  na  absoluta  impossibilidade  da 

permanência, em Jarudore,  de todos os não índios que ocupam uma porção de terras 

além dos limites do conglomerado urbano do Distrito, ficando vedado qualquer tipo de 

acertamento  para  a  manutenção  das  suas  respectivas  posses,  em  razão  da 

condicionante descrita no item xiv, acima.

No mais,  deverão ser seguidas, no interior da reserva, as condicionantes 

delineadas  nos  itens  i  a  vii,  que  autorizam a relativização  do  usufruto  “relevante 

interesse  público  da  União,  na  forma  de  lei  complementar”,  esclarecem  que  “o 

usufruto dos índios não abrange a pesquisa e lavra das riquezas minerais”, tampouco 

“a garimpagem nem a faiscação, devendo, se for o caso, ser obtida a permissão de  

lavra garimpeira”, assim como “não se sobrepõe ao interesse da política de defesa  

nacional; a instalação de bases, unidades e postos militares e demais intervenções  

militares,  a  expansão  estratégica  da  malha  viária,  a  exploração  de  alternativas  

energéticas de cunho estratégico e o resguardo das riquezas de cunho estratégico”, e 

“não impede a instalação, pela União Federal, de equipamentos públicos, redes de  

comunicação,  estradas  e  vias  de  transporte,  além das  construções  necessárias  à  

prestação de serviços públicos pela União, especialmente os de saúde e educação”, 

ficando garantida, ainda, “a atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal na área  

indígena,  no  âmbito  de  suas  atribuições,  [...] independentemente  de  consulta  às  

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VICTOR DE CARVALHO SABOYA ALBUQUERQUE em 28/06/2019, com base na Lei 
11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 5944653602207.

                                 Pág. 96/110



 

  0  0  1  0  6  2  5  8  5  2  0  0  6  4  0  1  3  6  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDONÓPOLIS

Processo N° 0010625-85.2006.4.01.3600 (Número antigo: 2006.36.00.010626-8) - 1ª VARA - RONDONOPOLIS
Nº de registro e-CVD 00216.2019.00013602.1.00650/00128

comunidades indígenas envolvidas ou à FUNAI”. 

56. Especificamente quanto à população não indígena que ocupa o centro 

urbano do Distrito, também não lhes assiste o direito de permanência na reserva. 

Todavia, considerando a existência de indícios, nos autos, de que há uma convivência 

harmônica entre os habitantes do conglomerado e os índios e, sendo certo que essa 

convivência vai ao encontro daquele tipo de interação que o STF afirmou favorecer o 

desenvolvimento mútuo em decorrência de um somatório de experiências de vida, 

faculta-se à FUNAI, com o controle do Ministério Público e atuação coadjuvante de 

entidades representativas dos próprios índios, a permanência de não índios naquele 

centro  urbano,  na  forma  da  condicionante  do  item  xii,  acima,  desde  que  a 

permanência  não  configure  óbice  ao  acesso  dos  Bororos  a  todos  os  recursos 

ambientais e culturais da reserva indígena.

Destarte, por ocasião do pedido de cumprimento da sentença, na parte que 

afeta a população urbana do Distrito de Jarudore e os serviços públicos fornecidos 

pelos entes da federação,  a FUNAI  e o MPF deverão se manifestar  expressamente 

sobre a aceitação da permanência dos não índios naquela localidade e, caso admitida, 

sobre as condições da permanência, bem assim sobre os acertamentos que se fazem 

necessários para a manutenção dos serviços públicos prestados pelo Estado e pelo 

Município de Poxoréu/MT no interior da reserva.

A propósito, considerando a conivência do Estado e do Município de Poxoréu 

com a  ocupação  urbana  na  reserva  indígena,  deixo  assentado,  desde  já,  que  os 

aludidos entes federados  são  solidariamente responsáveis pelo  reassentamento  dos 

não  índios  que  residem  na  sede  do  Distrito  e  que,  não  podendo  permanecer  na 

localidade,  não possuem imóveis  fora  da reserva indígena,  o  que não se aplica,  a 

princípio,  para  os  moradores  listados  às  fls.  3.228/3.229,  beneficiados  por 
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assentamentos do INCRA, ou titulares de outros imóveis.

57. Por  fim, cabe tecer algumas considerações sobre o alcance subjetivo 

deste provimento.

Cuida-se, na espécie, de ação civil pública que tem por objeto a tutela de 

um direito coletivo (dos índios Bororos) de natureza possessória deduzida em face de 

um número indeterminado de invasores.

No  curso  da  ação,  buscou-se  identificar  o  maior  número  possível  de 

invasores,  o  que  resultou  em duas  diligências  de  citação  por  oficial  de  Justiça,  a 

segunda delas auxiliada por servidores da FUNAI e da Polícia Federal. O grupo em 

questão percorreu a reserva indígena por aproximadamente 9 (nove) dias, munido de 

um “mapa geoprocessado” e de um aparelho de GPS, identificando e citando mais de 

400 (quatrocentos) ocupantes da reserva indígena (fls. 3.002/3.018 e 3.600/3.610).

Depois disso, ainda foi promovida a citação por edital dos eventuais réus 

que não foram localizados nas diligências in loco, conforme se vê na informação de fl. 

3.612.

Considerando que foram adotadas todas as medidas cabíveis para a citação 

pessoal dos réus, é de rigor reconhecer que a citação por edital integralizou a relação 

processual,  tal  qual  admitido  expressamente  no  novo  CPC  12  .  Por  conseguinte,  as 

transferências  de  posses,  ocorridas  após  o  edital  de  citação,  não  alteram  a 

legitimidade das partes originais, de forma que os efeitos desta sentença se estendem 

a todos os adquirentes e cessionários (artigo 42, CPC).

12 A esse respeito, vale registrar o entendimento perfilhado pelo Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO no Resp. 
1.314.615 – SP, no sentido de que, no caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande 
número de pessoas, é a citação por edital – promovida depois da diligência de citação por oficial no local 
da ocupação – que integraliza a relação processual, “seja pela antiga jurisprudência do STJ, seja pelos  
novos ditames do Código de Processo Civil”. 
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Não se  pode desconsiderar,  outrossim,  que no microssistema processual 

coletivo,  as sentenças de procedência possuem efeitos  erga omnes e  ultra partes, 

alcançando, inclusive, os sucessores (artigo 16 da Lei 7.347/1985, 97 a 103, CDC).

Da tutela de urgência

58. No requerimento de fls. 4.100/4.164, o MPF pugna pela concessão de 

tutela de urgência e/ou de evidência, a fim de que seja determinada a desocupação 

de uma nova parcela da reserva indígena, além daquela já desocupada em virtude da 

decisão antecipatória proferida em 20 de maio de 2014 (fls. 3.457/3.473).

Argumenta que a atual ocupação indígena está limitada a uma área de 772 

(setecentos  e  setenta  e  dois)  hectares,  cuja  extensão  é  incapaz  de  assegurar  a 

preservação da identidade da etnia. Afirma que o confinamento dos índios restringe o 

exercício das atividades de subsistência, o acesso aos “locais com elos sagrados” e, 

ainda, causa uma fissura no estado anímico e psicológico do grupo, circunstâncias que 

vem piorando as já precárias condições de vida e de saúde dos Bororos.

Acrescenta,  ainda,  que  no  Plano  Ambiental  firmado  por  ocasião  da 

instalação  da  Linha  de  Transmissão  Cuiabá/Ribeirãozinho/Rio  Verde,  a  empresa 

Catxerê se comprometeu a fornecer gados aos Bororos, o que se efetivou no final do 

ano  de  2017.  Desde  então,  os  índios  estão  se  dedicando  à  produção  leiteira  e 

precisam da expansão do território que “lhes pertence” para o desenvolvimento de 

atividade econômica.

Com essa ordem de ideias, apresenta duas propostas para a ampliação da 

ocupação dos Bororos, a ser selecionada por este juízo em tutela de urgência, as quais 

foram  elaboradas  em  trabalho  de  campo  conduzido  pela  analista  em engenharia 

florestal Raiana Quirino de Souza Ziech, com auxílio da técnica em antropologia Jacira 
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Monteiro de Assis Bulhões, ambas integrante do quadro de servidores da Procuradoria 

Federal  da  República,  e  com  a  participação  ativa  a  comunidade  indígena  e  de 

servidores da FUNAI. As propostas, representadas na figura 2 da fl. 4.117 dos autos 

(imagem de satélite), foram assim descritas (fls. 4.124/4.127):

Primeira opção proposta – Somar às suas terras aquelas contíguas posses do Sr. Ico 
e do Sr. Carlinhos Macaúba. Estas são terras localizadas desde a estrada MT-458 
existente e que seguem perpendicularmente até o rio Lambari, e adicionalmente 
todas as terras em frente a aldeia Nova - atualmente separadas pela mesma MT-
458 - assim distribuídas: a divisa com as terras do Sr. Sebastião e as do Sr. Isídio 
que, no estudo realizado em 2011, os indígenas disseram ser o proprietário de uma 
farmácia em Rondonópolis.
Soma-se ao conjunto de terras também a terra da divisa com o Sr. Branco, mais a 
fazenda que foi comprada pelo Sr Clarindo e a fazenda do Sr. José Carolo, este, 
disseram os indígenas, que também comprou as áreas do Sr. Wilson e Sr. Waldiney 
(citados em 2011).
Complementando esta  primeira  opção  proposta,  as  terras  até  a  serra  ao  norte, 
limitadas pela fronteira da terra Jarudori perdida e anteriormente demarcada, que 
compõe o pontal que fica próximo do córrego denominado na língua bororo de Brai 
Keraketae.  Daí segue formando um bico até o morro do Toro denominado de  Pae 
Kujaguri – segundo relato, morro do bugio vermelho – que no alto em uma de suas 
pedras tem o registro do rastro do demônio – Bope Burea. O morro é indicativo da 
relação mítica e imemorial com o clã Pae Pawedo.
Agregando ainda as terras de João Lopes – que possui área de pasto e é uma terra 
adequada para plantação.
A  justificativa  apresentada  - Além  da  relação  cultural,  mítica  e  imemorial  o 
argumento  maior  em  favor  dessa  proposta  seria  a  preservação  das  nascentes 
d’água que já se percebe secar, o pasto já formado e a terra boa para plantio. Além 
de diminuir o conflito, tanto de invasão de gado em terras já recuperadas, como a 
passagem de não indígenas nas mesmas.

a)  O  Sr.  Ico  e  o  Sr.  Carlinhos  Macaúba  estão  sempre  em conflito  com eles, 
principalmente quanto ao gado que adentra na terra reocupada;
b) Os Bororo lembraram, mais uma vez, o interesse nas terras de frente [nota de 
rodapé: Estas terras também foram apresentadas como primeira opção em 2011 
- “são as terras em frente a aldeia Nova: a divisa com o Sr. Sebastião, Sr. Isídio  
que disseram ser dono de farmácia em Rondonópolis, divisa com o Sr. Branco, Sr.  
Valdiney que mora na cidade e é proprietário da fazenda Santa Cruz, a área do  
Sr. Wilson que vai até a serra e mais...”] às suas terras atuais e apontaram suas 
referências culturais  e clânicas existentes,  demonstrando grande preocupação 
com a situação de pisoteamento por gado na nascente Bonita que precisa ser 
recuperada,  bem  como  sua  mata  ciliar.  Repetiram  que  nas  suas  margens 
encontram remédios e que seria uma área com maior espaço, onde encontram 
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também madeira, tem muito babaçu e sua palha é boa para uso, sendo que não 
precisariam formar pasto que já está formado, e seria fácil cuidar do gado lá, que 
a terra também é boa para formação de roça.
Argumentam  que  o  gado  das  terras  do  Sr.  Carolo  e  D.  Ana  chegam  até  a 
nascente assoreando-a. Argumentaram que são cerca de quatro as nascentes 
existentes na área pleiteada, que chamam de Cabeceira Bonita e que compõe 
esta primeira proposta. Observaram que Dona Ana é mãe de Valdiney e Branco 
sendo ela quem toma conta das terras.

Com a primeira proposta, tais terras seriam unidas a atual área que ocupam, o que 
viabilizaria restringir o uso da estrada MT-458, nesse trecho, sem prejuízo para os 
outros moradores da vila do Distrito de Paz de Jarudore, pois ainda permaneceriam 
com  três  outros  acessos  existentes  e  presentemente  mais  usados,  tanto  para 
Rondonópolis como para Poxoréo.
Segunda opção  proposta  –  Engloba  as  fazendas  e  terras:  Jatobá,  mais  a  Santa 
Benedita. Estas são terras que vão até a divisa com o córrego Pieboga, (buriti), as 
terras logo após a ponte sobre o córrego, a partir da “grota”2 (ver fotos) até as 
terras ao lado esquerdo que vai dar no Rio Vermelho em frente ao morro Jarudori - 
Kurugo  –  devido  a  figura  do  coelho  estampada,  local  de  várias  lagoas  onde 
encontravam material bom para confecção de artesanato como conchas e barro. 
Soma-se  ainda,  a  fazenda do  Sr.  Arthur  que  fica  nos  fundos  da  fazenda do  Sr. 
“Mineiro” [nota de rodapé: Antônio Mireiro – mora na vila e tem um mercado. Ele 
arrenda pasto na área e foi incluído no assentamento segundo informação de 2011], 
mais as terras ao lado esquerdo da estrada: a fazenda do “Nego da Beta” que ao 
atravessar novamente o córrego Pieboga, indo até o rio Vermelho, mais o local de 
uma das lagoas sagradas, embora seca, é local do cemitério das crianças, sendo 
localizada na parte de trás das terras do Sr. Sebastião e Sr. Severino.
A justificativa apresentada: O argumento maior seria a preservação cultural e da 
identidade Bororo, pois, além de dar um maior impulso nas atividades econômicas 
as suas práticas rituais funerárias estariam preservadas, isso com a possibilidade de 
uso exclusivo de sua lagoa sagrada em face da relativa distância até a Vila do 
Distrito de Paz de Jarudori e seus moradores, tendo um acesso privado até o rio 
Vermelho, local preferencial de boa pesca. Acrescido da possibilidade de incremento 
de novos plantios e ampliação de locais para a nova atividade de criação de vacas 
leiteira.
Possibilitará  resguardar  suas  áreas sagradas como o cemitério  infantil  que vem 
sendo desrespeitadas. Alertaram ser fundamental e necessário resguardar esta área 
sagrada. Consideram um importante resgate cultural a retomada do local sagrado 
da lagoa do cemitério das crianças, este localizado ao pé do morro Mandi - Jarudori, 
outra referência sagrada.
Ainda, como consequência, possibilitaria a garantia ao respeito e permanência da 
vila do Distrito de Paz de Jarudori e dos seus moradores.
Entendem e enfatizam que reaver qualquer terra de Jarudori é reaver sua origem, 
seus  mitos  e  sua  história.  Terras  às  margens  do  rio  Vermelho  asseguram  a 
restauração do ambiente sagrado à beira do mesmo e de seus lagos, como dito, 
repondo a tranquilidade não só para seus demiurgos que, segundo a doutora Edir 
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Pina, organizam social e simbolicamente o mundo Bororo, como para que possam 
praticar a pesca segura e farta, com certa distância do burburinho da vila, pois esse 
é  um rio  com muita  variedade  de  peixes.  Hoje  são  grandes as  dificuldades de 
acesso ao Rio Vermelho e só sentem segurança de praticar a pesca no córrego 
Lambari, muito pobre de pescado.
Em 2011 foi  comprovada a existência nas margens do Rio Vermelho de plantas 
medicinais e urucu. Argumentaram que estas são terras com bom pasto e boa água 
sendo uma área boa para plantar e que não impactariam os moradores da vila, pois 
são terras que ficam por trás das casas da vila. [...]

O MPF embasa sua pretensão nos artigos 294, 300 e 311, do Código de 

Processo Civil, aplicável subsidiariamente nas ações coletivas, por força do disposto no 

artigo 19 da Lei n.º 7.347/85 (LACP).

59. No caso, não entendo cabível a concessão da tutela de evidência, cujas 

hipóteses são previstas nos incisos do artigo 311 do CPC, uma vez que: (a) não restou 

caracterizado o abuso de direito ou o manifesto propósito protelatório (inciso I); (b) 

não há tese firmada em “recurso repetitivo” ou em “súmula” (inciso II); e (c) não se 

trata de pedido reipersecutório (inciso III).

Em contrapartida, não há como refutar que estão presentes, nos autos, os 

requisitos  pertinentes  à  tutela  de  urgência  do  artigo  330,  consistentes  na 

probabilidade do direito e no “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Deveras,  uma  vez  reconhecido,  em  cognição  exauriente,  baseada  num 

exame aprofundado das alegações de direito e das provas, que há dois fundamentos 

distintos  que,  embora  se  complementem,  são,  por  si  sós,  suficientes  para  o 

reconhecimento do direito de posse dos Bororos sobre a Terra Indígena de Jarudore, 

ambos  amparados  em  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  resulta 

inquestionável a probabilidade do direito.

O perigo na demora, de seu turno, também é irrefutável à vista de farta 
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prova documental, que abrangem documentos emitidos por órgãos públicos e estudos 

técnicos,  baseados  em  verificação  in  loco e  dados  históricos,  demonstrando,  às 

escancaras: (i) a degradação da etnia Boro, resultante da perda de suas terras, elo 

indispensável à identidade indígena; (ii)  o enfraquecimento físico e psicológico dos 

Bororos, decorrente de um processo progressivo e contínuo de expulsão, que se impõe 

pela força política e econômica, e de um movimento reivindicatório que se arrasta por 

mais de meio século, sem sucesso; (iii)  as condições precárias de vida em que se 

encontram  os  índios  reocupados  após  o  ano  de  2014,  em  área  de  extensão 

incompatível com o modo de ser e existir dos Bororos, e impossibilitados de acessar os 

recursos naturais indispensáveis à subsistência, localizados em suas próprias terras 

(córregos,  rio,  terrenos  férteis,  recursos  para  artesanato),  bem  assim  as  áreas 

consideradas  sagradas  pela  etnia;  e  (iv)  a  degradação  ambiental,  decorrente  da 

exploração  econômica  desenvolvida  pelos  não  índigos,  demonstrada  em  vários 

documentos  (como,  por  exemplo,  o  ofício  do  IBAMA  de  fls.  3.283/3.296  e,  mais 

recentemente, os relatórios e pareceres de fls. 4.113/14.158, e vista, a olhos nus, na 

imagem de satélite de fl. 4.117).

Em tal cenário, de reduzida possibilidade de inversão do julgamento, não se 

afigura  razoável  a  manutenção  do  atual  estado  das  coisas,  particularmente  em 

relação  às  áreas  descritas  nas  propostas  acima  transcritas,  que  vem  sendo 

destinadas, pelos não índios, à exploração econômica.

Vale dizer, havendo conflito entre o interesse dos não índios, sobre áreas 

destinadas  à  exploração  econômica,  e  o  interesse  dos  indígenas,  firmemente 

dispostos a retomar, do território que lhes foi reservado, áreas imprescindíveis para a 

subsistência do grupo,  agora com amparo em sentença judicial,  a  melhor  solução 

consiste em acolher o interesse dos índios, a fim de garantir condições mínimas para a 

continuidade da etnia até o desfecho final da ação, que, muito provavelmente, será 

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VICTOR DE CARVALHO SABOYA ALBUQUERQUE em 28/06/2019, com base na Lei 
11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 5944653602207.

                                 Pág. 103/110



 

  0  0  1  0  6  2  5  8  5  2  0  0  6  4  0  1  3  6  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDONÓPOLIS

Processo N° 0010625-85.2006.4.01.3600 (Número antigo: 2006.36.00.010626-8) - 1ª VARA - RONDONOPOLIS
Nº de registro e-CVD 00216.2019.00013602.1.00650/00128

submetida ao crivo de outras instâncias.

E  nem cabe invocar  o  perigo  na demora inverso,  já  que terras  não são 

perecíveis e os interesses econômicos são indenizáveis.

Aliás,  essa  circunstância  é  incompatível  com  o  exercício  de  juízo  de 

ponderação,  tendente  a  escolher  a  “melhor”  proposta.  Ambas são imprescindíveis 

para garantir condições mínimas de preservação da identidade dos Bororos, como, 

aliás, resulta da descrição das propostas.  E nenhuma delas afeta a permanência dos 

não índios no conglomerado urbano do Distrito.

60. O caso é, pois, de se adotar ambas as propostas, impondo-se a 

desocupação de todas as áreas nelas abrangidas, mas por etapas, de forma 

progressiva  no  tempo,  em  razão  quantidade  de  pessoas  envolvidas, 

assegurando-se, ainda, aos não índios um lapso temporal para reorganização 

e saída voluntária.

Destarte,  na primeira etapa, a ser efetivada no prazo de 45 (quarenta e 

cinco)  dias  corridos,  contados  da  publicação  desta  sentença,  deverá  ocorrer  a 

desocupação do perímetro da primeira proposta indicada pelo MPF, com área de 1.930 

ha, “localizada nas porções Oeste e Nordeste da Terra Indígena de Jarudore, contígua  

a área recentemente retomada” (fl. 4.118). Na segunda etapa, a ser cumprida em no 

prazo de 90 (noventa) dias corridos, também contado da publicação deste provimento, 

os  não índios  deverão desocupar  o  perímetro  da segunda  proposta,  com área de 

aproximadamente 1.730 ha, localizada “na porção Sul da Terra Indígena”.

A  desocupação  deverá  ser  efetivada  de  forma  não  violenta,  mas  por 

medidas orientadas pelo ideal de relacionamento entre índios e não índios, de mútuo 

proveito e respeito (conforme mencionado pelo STF na PET n.º 3.388), devendo todas 
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as  partes  do  processo,   notadamente  o  Município  e  o  Estado  de  Mato  Grosso   

(coadjuvantes do processo espoliatório dos índios), contribuir e cooperar para a ampla 

divulgação da sentença e conscientização dos envolvidos, primando pela fidelidade 

das informações divulgadas.

Nesse  espírito  de  não  violência,  não  será  admitida,  em  nenhuma 

circunstância, mesmo decorrido o prazo de desocupação voluntária, reocupação das 

áreas pelos Bororos, salvo depois de atestado, em juízo, a saída dos não índios.

Assim, descumprida a determinação judicial,  deverá o MPF e/ou a FUNAI 

noticiar  a  este  juízo  o  descumprimento  da  decisão,  a  fim de  serem adotadas  as 

medidas necessárias à efetivação da tutela de urgência.

Após  a  reocupação  dos  Bororos  das  áreas  inseridas  no  perímetro  das 

propostas,  também não  será  admitida,  até  o  trânsito  em julgado,  a  demolição,  a 

destruição  e  o  usufruto  das  construções  e  obras  (públicas  e  privadas),  o  que, 

evidentemente, não se aplica às plantações (sob pena de se anular o exercício da 

atividade econômica pelos índios, que se procura garantir pela tutela de urgência).

61. Por fim, é de se reafirmar que a tutela de urgência não abrange a sede 

urbana do Distrito de Jarudore, como resulta evidente da descrição das propostas 

acima, bem como da imagem de satélite de fl. 4.117, a seguir reproduzida: 
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Registro que a exclusão da sede urbana, do âmbito dos efeitos da tutela de 

urgência,  não  implica  qualquer  contradição  com  a  fundamentação  desenvolvida 

alhures a respeito do perigo na demora. A uma, porque ocupa uma diminuta extensão 

da  reserva  indígena.  A  duas,  porque  a  área  não  se  destina  às  atividades 

terminantemente vedadas aos não índios no interior das terras indígenas (prática de 

caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de qualquer atividade agropecuária ou 

extrativa,  conforme  art.  231,  §  2º,  Constituição  Federal  c/c  art.  18,  §  1º,  Lei  nº 

6.001/1973).  A  três,  porque  o  PARECER  PERICIAL-N°07/SP-RIO,  da  técnica  em 

antropologia Jacira Monteiro de Assis Bulhões, aponta para a conclusão de que há uma 

boa  convivência  entre  os  Bororos  e  os  moradores  da  sede  urbana,  e  que  a 

permanência destes últimos não impede,  por ora, o acesso dos índios aos recursos 

naturais e aos locais sagrados. 

Por decorrência lógica, enquanto não transitada em julgado a sentença, e, 

depois,  enquanto  não  houver  manifestação  expressa  da FUNAI  e  do  MPF  sobre  o 

acertamento com os representantes da etnia sobre a permanência de não índios na 

sede  do  Distrito,  bem  assim  sobre  as  condições  de  permanência,  conforme 

fundamentação desenvolvida no item 56 deste provimento, deverá ser garantida, aos 

não  índios,  a  utilização  de  uma  via  de  acesso  à  população  urbana  de  Jarudore 

(moradores da “Vila de Jarudore”), compatível com as necessidades locais, bem como 

a permanência de todos os serviços públicos,  estaduais e municipais,  inclusive de 

manutenção e conservação de obras localizadas fora do perímetro urbano.

Do dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no artigo 467, I,  do Código de Processo Civil, 

resolvo  o  mérito  para,  acolhendo  o  pedido  inicial,  reconhecer  o  direito  dos  índios 

Bororos à posse e usufruto exclusivos sobre a Terra Indígena de Jarudore (Jarudóri), 
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com  superfície  de  4.706  hectares,  reservada  para  usufruto  deles  pelo  Decreto 

estadual  n.º  684/1945,  demarcada  por  procedimento  finalizado  na  década  de  50, 

doada à União por meio de título definitivo de propriedade expedido pelo Estado de 

Mato Grosso em 22 de agosto de 1951, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis 

do 1º Ofício de Poxoréu/MT, sob a matrícula de n.º 3.547 da fl. 162 do Livro 3C, de 20 

de agosto de 1958, e, por consequência, determinar a desocupação da área pelos não 

índios.

Defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a  desocupação dos 

não índios que exploram atividade econômica na terra indígena, particularmente no 

interior  do  perímetro  da  primeira  e  da  segunda  propostas,  acima  descritas  e 

retratadas, de acordo com os prazos e condições fixados no último tópico da sentença, 

os quais passo a recapitular, de forma sintetizada.

Os ocupantes do perímetro da primeira proposta, com área de 1.930 ha, 

“localizada nas porções Oeste e Nordeste da Terra Indígena de Jarudore, contígua a  

área  recentemente  retomada”  (fl.  4.118),  deverão  desocupá-la  no  prazo  de  45 

(quarenta e cinco) dias, contados da publicação desta sentença no Diário de Justiça 

Eletrônico. 

Os  ocupantes  do  perímetro  da  segunda  proposta,  com  área  de 

aproximadamente 1.730 ha, localizada “na porção Sul da Terra Indígena”, deverão se 

retirar no prazo de 90 (noventa) dias, também contados da publicação desta sentença 

no Diário de Justiça Eletrônico.

Para garantir a ampla divulgação e publicidade da sentença, bem assim a 

efetividade da tutela de urgência, determino, à Secretaria, que:

a)  expeçam-se  dois  mandados  de  notificação.  O  primeiro  deles,  para  a 
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notificação  pessoal  de  todos  os  não  índios  que  estiverem ocupando  as  terras  do 

interior do perímetro da “primeira proposta”, em especial João Lopes Clarindo, José 

Carolo, “Dona Ana”, “Chico Mascate”, “Ico”, Carlinhos Macaúba e Isídio. O segundo, 

para a notificação dos não índios ocupantes do perímetro da “segunda proposta”, 

particularmente  Arthur,  “Nego  da  Beta”,  Severino  e  Sebastião  (Fazenda  Jatobá, 

Fazenda  Santa  Benedita).  Os  mandados  deverão  ser  instruídos  com  cópia  desta 

sentença, bem assim dos relatórios e pareceres de fls. 4.113/4.158.

b) expeçam-se cartas precatórias para a notificação pessoal do Município de 

Poxoréu/MT e do Estado de Mato Grosso, por meio de seus representantes legais, da 

prolação  da  sentença,  bem  como  para  que,  no  prazo  máximo  de  5  (cinco)  dias 

corridos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 para cada, informar a população 

local, por meio de anúncios em jornais e rádio locais, da publicação de cartazes na 

região, sobretudo em prédios públicos (escola, postos de saúde et al), cujo teor deverá 

estimular a conscientização da população.

Assim como o Estado de Mato Grosso e o Município de Poxoréu/MT, o MPF e 

a  FUNAI,  em  atenção  ao  princípio  da  cooperação  (artigo  6°)  também  deverão 

promover a ampla divulgação da tutela de urgência, buscando facilitar a compreensão 

das  questões  jurídicas  pela  população  atingida,  inclusive  quanto  aos  deveres  e 

vedações decorrentes da tutela.

Ainda,  o  MPF  e  a  FUNAI  deverão  se  reunir  com  os  índios  Bororos, 

comunicando-lhes os termos da tutela de urgência, e, especialmente, que: a) não será 

admitida,  em  nenhuma  circunstância,  mesmo  decorrido  o  prazo  de  desocupação 

voluntária, a reocupação das áreas pelos Bororos, salvo depois de atestado, em juízo, 

a saída dos não índios; b) não será admitida, até o trânsito em julgado, a demolição, 

destruição  e  usufruto  das  construções  e  obras  (públicas  e  privadas),  o  que, 
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evidentemente, não se aplica às plantações (sob pena de se anular o exercício da 

atividade econômica pelos índios, que se procura garantir pela tutela de urgência); e 

c) deverá ser garantida, aos não índios, a utilização de uma via de acesso à população 

urbana  de  Jarudore  (moradores  da  “Vila  de  Jarudore”),  compatível  com  as 

necessidades  locais,  bem  como  a  permanência  de  todos  os  serviços  públicos, 

estaduais e municipais, inclusive de manutenção e conservação de obras localizadas 

fora do perímetro urbano.

Custas pelos requeridos, observada a isenção legal do artigo 4º da Lei n.º 

9.289/1996.  Sem honorários  (art.  128,  §  5º,  II,  "a"  da  CF  c.c.  art.  18  da  Lei  n.º 

7.347/85, c.c. REsp n.º 1346571/PR13, por critério de simetria).

Sentença  sujeita a reexame necessário, por aplicação analógica do art. 19 

da  Lei  n.º  4.717/65.  Oportunamente,  remetam-se  os  autos  ao  Tribunal  Regional 

Federal da 1ª Região, independentemente da interposição de recurso voluntário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência.

Rondonópolis/MT, 28 de junho de 2019

Assinatura Digital

VICTOR DE CARVALHO SABOYA ALBUQUERQUE

Juiz Federal

13 REsp 1346571/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, julgado em 05.09.2013, DJe de 17.09.2013.
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