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COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA-INCRA, UNIAO FEDERAL

SENTENÇA N. 118-A/2017 – TIPO A:

Trata-se  de  ação  civil  pública  ajuizada  pelo  Ministério  Público 
Federal em face da União, FUNAI e do INCRA, objetivando a condenação dos 
réus ao pagamento de indenização por danos morais  e materiais,  que seja 
suficiente para aquisição de terras a serem destinadas à comunidade indígena 
Terena, a partir das seguintes alegações:

- os Terena fixaram-se, inicialmente, no Estado de Mato Grosso do 
Sul, mas foram expulsos de seu território originário, dada a supressão cada vez 
mais ostensiva da área por eles ocupada, causada pelo aumento populacional 
da região e pelo crescimento da exploração agropecuária. Somado a esse fato, 
tem-se a característica cultural de migração dessa etnia;

- por esses motivos, em 1982, alguns membros dessa comunidade 
migraram  da  área  indígena  Buriti  (MS)  para  Rondonópolis  (MT),  onde, 
inicialmente, compartilharam com índios da etnia Bororo a área denominada 
Tadarimana.  Contudo,  em  razão  de  diferença  cultural,  acabaram  sendo 
expulsos dessa área. Alguns lá permaneceram, pois já tinham formado laços 
familiares  ali,  duas  famílias  voltaram  para  Mato  Grosso  do  Sul  e  quatro 
mudaram-se para a zona urbana;

- passaram, então, a reivindicar pela posse de terras, passando a 
interditar  a  rodovia  BR-364,  como forma de protesto  contra  a  omissão das 
autoridades.  A FUNAI,  por  considerar  que as terras  tradicionais  dessa etnia 
estão  localizadas  em Mato  Grosso  do  Sul,  não  teria  buscado  uma  solução 
alternativa  para  a  situação.  Contudo,  a  reserva  destinada  aos  TERENA  é 
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insuficiente  para  toda  a  população,  o  que  acaba  tornando  precárias  as 
condições de vida,  já  que acaba sobrando pouco espaço para a prática  de 
agricultura;

- de 1990 a 2002, quando do ajuizamento da ação, permaneceram 
acampados na Fazenda Campo Novo e na Fazenda Lago Sul, em condições de 
miséria, na periferia de Rondonópolis-MT;

-  o  art.  231  da  Constituição  Federal  assegura  o  direito  à  terra, 
essencial  à  existência  física  e  cultural  dos  povos  indígenas,  que,  no  caso, 
encontra-se tolhido há mais de duas décadas;

-  os  réus  devem garantir  o  modo de vida  dos  índios  Terena na 
região Sul  de  Mato  Grosso,  mesmo que essa  região não seja  de  ocupação 
imemorial,  pois  é  a  única  forma  de  lhes  garantir  a  sobrevivência  e  a 
manutenção dos seus costumes e tradições;

- está patente a omissão dos réus, ensejando a necessidade de se 
indenizar os danos morais e materiais causados a esses indígenas. 

Citado, o INCRA contestou alegando o seguinte:

-  inadequação  da  via  eleita,  ilegitimidade  ativa  e  passiva, 
impossibilidade jurídica do pedido, falta de interesse de agir;

-  a  situação dos indígenas se deve a fatores alheios a qualquer 
atuação comissiva ou omissiva do INCRA; 

-  participou  das  vistorias  das  terras  a  pedido  da  FUNAI  e  das 
reuniões, a pedido do MPF;

-  não  existe  nexo  causal  entre  os  problemas  enfrentados  pelos 
indígenas e a ação do INCRA.

A  União  e  a  FUNAI  contestaram  às  fls.  114/137,  alegando  o 
seguinte:
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- inadequação da via eleita, impossibilidade jurídica do pedido;

- apenas oito famílias migraram de Mato Grosso do Sul para este 
Estado, em virtude de impasse político com os demais integrantes da aldeia, 
de modo que não podem ser culpadas pela migração desse grupo;

- em 1982 se deu a migração de oito famílias, somente. Os 300 
índios  mencionados  na  inicial  migraram a  partir  de  1998,  de  modo  que  a 
questão está pendente de solução há apenas quatro anos;

-  não são responsáveis  pela  desagregação do grupo e tentaram 
administrar o conflito de forma que não houvesse essa saída do território, mas 
não surtiu o resultado esperado;

-  foram  adotadas  todas  as  medidas  para  expansão  da  reserva 
Buriti,  que  só  não  foi  concluída  em  razão  da  anulação  dos  estudos 
administrativos realizados pela FUNAI por decisão judicial;

-  o  empenho  na  resolução  do  problema  está  demonstrado  pela 
oferta de uma área de terras  na região norte do Estado,  com 52.226,6243 
hectares, a qual já foi aceita pela comunidade indígena;

-  a  demora  no  atendimento  ao  pleito  dos  índios  não  pode  ser 
classificada como ilícito, pois se deveu a estrita obediência aos princípios da 
legalidade, moralidade e do devido processo legal administrativo, de modo que 
não há que se falar em dano;

- afirmou que foram gastos R$903.189,01 com a manutenção da 
Comunidade Terena, para atender as necessidades básicas, o que neutralizaria 
a pretensão de recomposição de dano material, que não foi demonstrado pelo 
Autor;

- se houve qualquer dano de ordem moral aos índios, decorreu de 
circunstâncias alheias à sua vontade e ação ou omissão.

Liminar indeferida às fls. 167/168.
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Réplica às fls. 169/177.

Interposição de agravo informada à fl. 179.

Manifestação das rés União e FUNAI às fls. 204/207, informando a 
disponibilização da Gleba Iriri  para a acomodação definitiva da Comunidade 
Índígena Terena, que possui extensão de 52.226.6243 hectares, bem como a 
liberação  de  R$1.608.000,00  para  cobrir  as  despesas  do  assentamento. 
Requereu a extinção do processo por perda do objeto.

Decisão  saneadora  proferida  às  fls.  218/221,  que  afastou  as 
preliminares arguidas e deferiu o pedido de realização de perícia antropológica.

Foi tentada conciliação às fls. 341/342.

Audiência de instrução às fls. 353/355.

Manifestação  da  União  às  fls.  1.052/1.056,  onde  informa  que  o 
registro  e  demarcação  da  Terra  Indígena  Terena  –  Gleba  Iriri,  encontra-se 
regular e devidamente destinada ao usufruto dos Terena.

Às  fls.  1.080/1.236  foi  juntada  cópia  do  procedimento 
administrativo de regularização da Gleba Jarinã.

Cópias das matrículas 3157 e 3743 juntadas às fls. 1.252/1.261

Decisão  que  negou  provimento  ao  agravo  interposto  pelo  MPF 
juntada às fls. 1.301/1.303.

Laudo antropológico juntado às fls.  1.452/1.661, sobre o qual  as 
partes manifestaram-se às fls. 1.700/1.730, 1.734/1.747, 2.200/2.205.

Intervenção  da  lide  como  assistente  simples  indeferido  às  fls. 
2.195.

Preliminares

Todas  as  preliminares  foram  analisadas  na  decisão  saneadora, 
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sendo, portanto, desnecessário repetir os fundamentos ali utilizados, os quais 
ratifico em sua totalidade.

Mérito

A Carta Política, com a outorga dominial atribuída à União, criou, 
para esta, uma propriedade vinculada ou reservada, que se destina a garantir 
aos  índios  o  exercício  dos  direitos  que  lhes  foram  reconhecidos 
constitucionalmente (CF, art. 231, § 1º), visando, desse modo, a proporcionar 
às  comunidades  indígenas  bem-estar  e  condições  necessárias  à  sua 
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Confira-
se o teor do dispositivo:

Art.  231.  São  reconhecidos  aos  índios  sua  organização  social,  
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre  
as  terras  que  tradicionalmente  ocupam,  competindo  à  União 
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

§ 1º  São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles  
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades  
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais  
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física  
e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

(...)

Observa-se que esse dispositivo, primariamente, tem a função de 
garantir  o  direito  dos  indígenas  em  relação  às  terras  por  ele  ocupadas 
tradicionalmente. A hipótese dos autos não se amolda a essa previsão, já que 
trata da destinação de terras a um grupo de indígenas que se apartou da sua 
comunidade e passou ocupar região diversa daquela ocupada tradicionalmente 
e destinada à sua etnia. 

O preceito que deve reger a composição deste litígio é o  caput e 
aquele esculpido no §  1º  do artigo acima citado,  que estabelece que “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  
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necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e  
tradições.”

Em outras palavras, a União tem o dever de demarcar, proteger e 
fazer respeitar as terras das quais os índios extraem valor de sobrevivência 
física  e  cultural  e  constituem o  meio  adequado para  a  reprodução física  e 
cultural, hábeis a preservar seus costumes e tradições, aspectos esses que vão 
além do meramente patrimonial. É como se o território fosse uma condição de 
existência para eles.  

Com efeito, se é da terra que eles extraem esses valores, é esse o 
bem jurídico que deve ser garantido pela União, ou seja, conferir às populações 
indígenas a utilização de terras, sejam aquelas ocupadas imemorialmente, seja 
outra da qual eles possam extrair a sua sobrevivência e garantir a reprodução 
física e cultural.

Além  dessa  previsão  constitucional,  tem-se,  ainda,  a  Lei  n. 
6.001/73, que assim contempla a hipótese de destinação de terras ao povo 
indígena, independentemente de serem de posse imemorial. Confira-se:

Art.  26  –  A  União  poderá  estabelecer,  em  qualquer  parte  do  
território  nacional,  áreas  destinadas  à  posse  e  ocupação  pelos  
índios,  onde  possam  viver  e  obter  meios  de  subsistência,  com 
direito ao usufruto e utilização das riquezas naturais dos bens nelas  
existentes, respeitadas as restrições legais.

Parágrafo único – as áreas reservadas na forma deste Artigo não se  
confundem  com  as  de  posse  imemorial  das  tribos  indígenas,  
podendo organizar-se sob uma das seguintes modalidades:

(...)

Acerca  da  obrigação  de  proteção  às  comunidades  indígenas, 
prescreve o art. 2º do Estatuto do Índio:

“Art. 2° Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como 
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aos órgãos das respectivas administrações indiretas, nos limites de  
sua competência, para a proteção das comunidades indígenas e a  
preservação dos seus direitos: 

I - estender aos índios os benefícios da legislação comum, sempre  
que possível a sua aplicação; 

II - prestar assistência aos índios e às comunidades indígenas ainda  
não integrados à comunhão nacional; 

III  -  respeitar,  ao  proporcionar  aos  índios  meios  para  o  seu  
desenvolvimento, as peculiaridades inerentes à sua condição; 

IV - assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus  
meios de vida e subsistência; 

V - garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat ,  
proporcionando-lhes  ali  recursos  para  seu  desenvolvimento  e  
progresso; 

VI  -  respeitar,  no  processo  de  integração  do  índio  à  comunhão  
nacional,  a  coesão  das  comunidades  indígenas,  os  seus  valores  
culturais, tradições, usos e costumes; 

VII  -  executar,  sempre que possível  mediante a colaboração dos  
índios,  os  programas  e  projetos  tendentes  a  beneficiar  as  
comunidades indígenas; 

VIII - utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades  
pessoais do índio, tendo em vista a melhoria de suas condições de  
vida e a sua integração no processo de desenvolvimento; 

IX - garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da  
Constituição,  a  posse  permanente  das  terras  que  habitam,  
reconhecendo-lhes  o  direito  ao  usufruto  exclusivo  das  riquezas  
naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes; 

X - garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e políticos  
que em face da legislação lhes couberem.”

A  partir  dessas  premissas  normativas,  resta  responder  aos 
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seguintes  questionamentos:  No  caso  em exame,  houve  falha  no  dever  de 
destinar uma terra que atendesse a necessidade desse grupo de indígenas? 
Quem falhou?

Primeiro,  em  relação  ao  INCRA,  ressalte-se  que  ele  não  possui 
competência constitucional e nem legal para atuar na questão indígena e não 
tem atribuição legal para destinar terras que não sejam para reforma agrária. A 
Lei 4.504/1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra, estabelece, no art. 16, 
parágrafo único, ao se referir à Reforma Agrária, que “O Instituto Brasileiro de 
Reforma  Agrária  será  o  órgão  competente  para  promover  e  coordenar  a  
execução dessa reforma, observadas as normas gerais da presente Lei e do  
seu regulamento.”

Está  evidente,  portanto,  que  o  INCRA  é  o  órgão  encarregado 
somente de implantar a Reforma Agrária, que em nada se relaciona com os 
problemas das comunidades indígenas. Então, apesar de no viés político ter 
sido determinada a sua participação nas reuniões que tratavam de interesses 
indígenas, isso não é suficiente para atribuir a esse ente a responsabilidade por 
monitorar a Reserva de onde o grupo de Terena emigrou e, muito menos, por 
destinar alguma porção de terras a eles. 

A participação desse órgão nas tratativas sobre os Terena poderia, 
no  máximo,  gerar  responsabilidade  funcional  ou  administrativa  de  quem 
determinou essa participação, totalmente fora da atribuição legal  do órgão, 
mas, não, o de recompor o prejuízo moral e material alegados na inicial.

A UNIÃO, por sua vez, não gere a questão indígena, diretamente, 
pois,  para  tanto,  criou  uma  fundação  autárquica,  detentora  de  autonomia 
orçamentária  e  financeira,  a  qual  possui  personalidade  jurídica  própria  e 
capacidade  administrativa  para  responder  pela  defesa  da  causa  indígena, 
conforme estabelece o art. 1º da Lei 5.371/1967, in verbis:

Art. 1º Fica o Govêrno Federal autorizado a instituir uma fundação,  
com patrimônio próprio e personalidade jurídica de direito privado,  
nos têrmos da lei civil, denominada "Fundação Nacional do Índio",  
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com as seguintes finalidades:

 I - estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento da política  
indigenista, baseada nos princípios a seguir enumerados:

a)  respeito  à  pessoa  do  índio  e  as  instituições  e  comunidades  
tribais;

 b)  garantia  à  posse  permanente  das  terras  que  habitam e  ao  
usufruto exclusivo dos recursos naturais e de tôdas as utilidades  
nela existentes;

c) preservação do equilíbrio biológico e cultural do índio, no seu  
contacto com a sociedade nacional;

d) resguardo à aculturação espontânea do índio, de forma a que  
sua evolução sócio-econômica se processe a salvo de mudanças  
bruscas;

II  -  gerir  o  Patrimônio Indígena, no sentido de sua conservação,  
ampliação e valorização;

III  -  promover  levantamentos,  análises,  estudos  e  pesquisas  
científicas sôbre o índio e os grupos sociais indígenas;

IV  -  promover  a  prestação  da  assistência  médico-sanitária  aos  
índios;

 V - promover a educação de base apropriada do índio visando à  
sua progressiva integração na sociedade nacional;

VI  -  despertar,  pelos  instrumentos  de  divulgação,  o  interêsse  
coletivo para a causa indigenista;

VII  -  exercitar  o  poder  de  polícia  nas  áreas  reservadas  e  nas  
matérias atinentes à proteção do índio.

 Parágrafo único. A Fundação exercerá os podêres de representação  
ou  assistência  jurídica  inerentes  ao  regime  tutelar  do  índio,  na  
forma estabelecida na legislação civil comum ou em leis especiais.

Está patente, portanto, que, caso tenha havido falha na gestão das 
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demandas desse grupo de indígenas, ela deve ser imputada à FUNAI. 

A  aferição  acerca  da  ocorrência  de  inobservância  a  algum  dos 
dispositivos  citados  acima  e,  por  consequência,  de  lesão  aos  direitos  da 
Comunidade Indígena Terena, é possível a partir do laudo produzido nos autos 
e do histórico fático traçado pela FUNAI na sua contestação, dos quais extraio 
os seguintes pontos:

- ao responder ao quesito 1, a Perita traçou o histórico da migração 
do grupo Terena de Mato Grosso do Sul para este Estado, destacando que os 
Terena  são  originários  de  Mato  Grosso  do  Sul,  onde  ocupam  oito  terras 
indígenas, descontínuas e cercadas por propriedades particulares, insuficientes 
para dar suporte a todos os seus integrantes. 

Os índios que migraram para cá são originários da Terra Indígena 
Buriti, mais especificamente da Aldeia Água Azul, os quais, antes de virem para 
cá, em 1982, haviam passado por Buritizinho, 30 km distante de Buriti, já por 
falta de espaço suficiente para trabalharem em Buriti. 

Do  relato  de  Milton  Turi  Rondon  é  possível  extrair  o  cenário 
preponderante na Reserva Buriti, quando decidiram sair de lá,  “porque lá no 
Buriti  já  estava  ficando um caos  de...  não tinha  mais  como sobreviver,  as  
plantações eram limitadas, as águas eram limitadas e as questões de saúde, a  
saúde sempre foi  péssima também, as  questões  com entendimento com a  
FUNAI não eram também favoráveis, nós não tínhamos assistência da FUNAI  
nesse tempo, por causa da superpopulação e da administração também...”. 

A  ideia  de  vir  para  Mato  Grosso  teria  sido  encorajada  por  um 
funcionário da FUNAI, Leosídio Fermal, conforme relato de Hélio Turi Rondon, 
registrado em março de 1998. Ao chegarem a Cuiabá, como se tratava de um 
grupo  protestante,  fora  convencido,  também  por  funcionários  da  FUNAI,  a 
permanecer em uma aldeia Bororo, Tadarimana, onde a maioria também era 
protestante. 

Em 1988, em razão da constante ampliação da sua população e da 
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prática de arrendamento de terras, os Bororo exigiram a desocupação das suas 
terras.   A efetiva saída dos Terena teria ocorrido em  1990, quando o grupo 
somava 31 indivíduos.

De  1990  a  1998,  relata-se  que  eles  viveram  na  periferia  de 
Rondonópolis, em um bairro muito pobre, em barracos de lona e de palha. As 
mulheres  trabalhavam  como  empregadas  domésticas  e  os  homens  em 
fazendas da região,  além de se dedicarem à pesca predatória,  que acabou 
tornando-se inviável, dada a fiscalização dos órgãos ambientais. A partir disso, 
solicitaram  assistência  da  FUNAI,  o  que  lhes  foi  negado,  posto  que  eram 
“índios destribalizados”, bem como que  “as suas terras tradicionais são em 
Mato Grosso do Sul”.

O laudo relata que “o não reconhecimento étnico, a falta de apoio  
do órgão tutor” entre outros, levou-os a fundar a Associação dos Trabalhadores 
Indígenas Recanto Pontal – Povo Indígena Terena, em 05-03-1998. 

Em  28-03-1998,  graças ao apoio de outros  grupos familiares  de 
Mato Grosso do Sul, organizações não-governamentais e universidades, houve 
o reconhecimento étnico desses Terena e prometida a aquisição de uma área 
de terras  para a sua ocupação.  De 1998 a 2002,  depois  de seis  propostas 
frustradas de aquisição, seguidas de bloqueios das rodovias BR-364 e BR-163, 
lhes  foi  proposta,  pelo  Ministro  da  Justiça,  uma  área  de  terras  de  52.000 
hectares,  situada  em Peixoto  de  Azevedo  e  Matupá,  a  qual  contou  com a 
aceitação do grupo Terena.  O primeiro grupo mudou-se para essa área em 
janeiro de 2003 e o restante, dois meses depois.

Vale  destacar  o  trecho do estudo do antropólogo Paulo  Augusto 
Mário Isaac, que estudou o “Grupo Terena de Mato Grosso”, e relatou que “dois 
meses depois os demais também para lá se mudaram, ficando abandonados os  
48  barracos  feitos  de  pau-a-pique  e  cobertos  de  palha  e  lona  nos  quais  
sobreviveram durante o período de julho de 2000 a março de 2003. E em julho  
desse ano o primeiro grupo foi para a área indígena construir aldeia (ISAAC, 
2004:83).
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- na resposta ao quesito 2, a Perita destaca que, desde as primeiras 
demarcações,  as  áreas  destinadas  aos  Terena  já  eram  “muito  aquém  dos 
antigos territórios” e já se mostraram insuficientes desde o início.  A Reserva 
de onde o Grupo Terena emigrou foi demarcada em 1928, com 2.090 hectares, 
que abrigava, em 2010, uma população de 2.543 indivíduos, impossibilitando 
que a renda e a subsistência fossem retiradas da Reserva. Por conta desse 
espaço reduzido, “não se vive da reserva, mas na reserva,” segundo afirmou o 
antropólogo Gilberto Azanha, citado no laudo, 

O “confinamento geográfico em um espaço físico insuficiente para  
a sua sobrevivência material” foi a razão determinante para a migração do 
grupo Terena para este Estado, consoante, também, apontou os depoimentos 
de alguns integrantes desse grupo (fls. 1.481/1.482). E se a área onde estavam 
não  garantia  a  sua  sobrevivência  física,  também  não  poderia  garantir  a 
sobrevivência cultural.

Segundo a Perita, a movimentação do Grupo Terena foi motivada 
pela  “escassez territorial,  o  crescimento populacional,  a  tendência à fissão,  
vocação cultural para a agricultura, a migração como forma de resolução de  
conflitos, a abertura à exterioridade, para alianças e negociações são os fatos  
que concorreram para a migração dos Terena de Mato Grosso do Sul para Mato  
Grosso. Mas tudo se realizou dentro da lógica socioculturural Terena, de suas  
formas singulares de ser e estar no mundo”.

O Grupo de Trabalho constituído para estudar a situação dos índios 
Terena  que  vieram  para  Mato  Grosso  também  afirmou  que  “pelo  que 
observamos, a migração Terena, pauta-se, fundamentalmente, pela reduzida  
área demarcarda.” (fl. 126) 

Ou seja, o Estado não garantiu as suas terras tradicionais contra 
invasões  e  não  possibilitou  a  expansão,  diante  do  evidente  crescimento 
demográfico daquela sociedade indígena, cuja população é uma das maiores 
do Brasil.

A  escassez  territorial  assume  um aspecto  ainda  mais  relevante 
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quando se trata dos Terena, visto que são tradicionalmente agricultores, “a sua 
forma de ser e de estar no mundo se estruturou a partir dessa atividade e de  
relações de alianças com outros povos.  Ela é central  na organização social  
Terena.”  (FL.  1.493).  Portanto,  áreas  de  terras  com  limites  reduzidos  são 
incompatíveis  com essa característica agricultora e expansionista e acabam 
acarretando a busca por novos espaços. Tanto é assim que, quando indagados 
a respeito de qual atividade/costume/tradição ficou mais prejudicada nos anos 
em que  viveram em Rondonópolis,  responderam que  foi  a  agricultura  e  a 
pecuária (fl. 1.548).

A FUNAI, na sua contestação, transcreveu o relatório elaborado por 
um Grupo de Trabalho constituído para estudar a situação dos índios Terena 
que vieram para Mato Grosso. Nesse relatório foi analisada a questão fundiária 
desses índios e dele é possível extrair que, desde a sua origem,  “os Terena 
viram-se  reduzidos  a  poucos  tratos  de  terra”,  já  que  a  Reserva  Buriti  foi 
demarcada  já  com  déficit em  relação  ao  índice  populacional,  pois  foram 
destinados,  em 1928, 2.090 hectares para abrigar 2.500 indivíduos, em total 
inobservância da legislação constitucional, visto que ignorou as peculiaridades 
dessa etnia e não se projetou que haveria óbvio crescimento populacional (fl. 
126).

Segundo esse Grupo de Trabalho, os limites da Reserva Buriti são 
capazes  de  beneficiar  menos  de um hectare  para  cada  indivíduo,  o  que  é 
insuficiente  para  garantir  a  sobrevivência  física  desses  índios  e,  por 
consequência, a cultural (fl. 127).

O laudo pericial, também, evidencia a total ausência e omissão do 
órgão competente em relação à dimensão geográfica da Reserva Buriti  e a 
densidade demográfica, além das outras terras indígenas Terena (vide quadro 
fl. 1.515), o que fez com que, lamentavelmente, metade da população Terena 
viva  fora  das  terras  a  eles  destinadas,  seja  em  centros  urbanos,  seja 
compartilhando terras com outras sociedades indígenas (fl. 1.516).

Está patente,  portanto,  que a obrigação legal  atribuída à FUNAI, 
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pelo art. 1º da Lei 5.371/67, de garantir a posse permanente das terras que 
habitam e ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades 
nela  existentes  e  de  gerir  o  Patrimônio  Indígena,  no  sentido  de  sua 
conservação, ampliação e valorização, não fora cumprida, pois não velou pelos 
interesses indígenas aviltados pelo confinamento geográfico, não monitorou a 
densidade populacional de forma a compatibilizá-la com a área de terras, não 
garantiu a posse exclusiva desses indígenas sobre a área declarada como de 
ocupação imemorial (fl.  1.480), sendo essas as causas preponderantes para 
esse grupo ter saído a esmo das suas terras, como já demonstraram o laudo o 
relatório do grupo de Trabalho constituído pela FUNAI. 

Pois bem, uma das obrigações de fazer pleiteada na inicial consiste 
em reassentar esse grupo de Terena em uma área. Durante a tramitação do 
processo,  houve  a  destinação  de  uma  terra  a  esse  grupo  e  o  laudo 
antropológico mostra  que  “na Terra Indígena Gleba do Iriri  reproduziram as  
suas  características  seculares” e  conseguiram,  após  alguns  conflitos, 
estabelecer  alianças  com  os  vizinhos  de  outras  etnias  (fl.  1.494).  A 
performance  diplomática  que  é  inerente  ao  povo  Terena  –  hospitalidade, 
cordialidade,  fino  trato,  maneira  amena  de  falar  -   bem  como  a  grande 
capacidade  de  negociação  contribuíram  para  a  adaptação  e  para  a  boa 
convivência com os vizinhos de outras etnias (fls. 1.487/1.488). 

A aclimatação, também, foi facilitada pelo significado que a terra 
tem para essa etnia, qual seja, espaço de sobrevivência material apenas, já 
que,  para eles,  “a  parte  espiritual  e  as  relações  de parentesco podem ser  
desenvolvidas em qualquer lugar.” (fl. 1.496)

À fl. 1.537 a Perita informa que “Os Terena manifestaram satisfação 
por terem conquistado a Terra Indígena Gleba do Iriri (...)”. Ressaltaram, ainda, 
que há fartura de caça e de peixes e a distância da cidade é propícia para 
restaurar a cultura. 

Os Caciques Cirênio Reginaldo,  Milton Jorge Turi  Rondon e Pedro 
Figueiredo  Cruz  externaram  essa  satisfação  pessoalmente  a  este  Juízo,  ao 
serem ouvidos em audiência de instrução realizada nos autos (fls. 354/355).

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL CESAR AUGUSTO BEARSI em 13/02/2017, 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 16643623600225.

                                 Pág. 14/26



 

  0  0  0  5  4  9  9  9  3  2  0  0  2  4  0  1  3  6  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Processo N° 0005499-93.2002.4.01.3600 (Número antigo: 2002.36.00.005497-8) - 3ª VARA FEDERAL
Nº de registro e-CVD 00098.2017.00033600.1.00138/00128

Embora  ainda  relatem dificuldades  no  escoamento  da  produção 
para o mercado, para expansão da lavoura, dada as normas ambientais e falta 
de equipamentos,  bem como que a distância  prejudica as relações com os 
parentes que vivem em Mato Grosso do Sul, o sentimento que predomina é o 
de satisfação.

No que se refere à reprodução física, a assentamento na Gleba Iriri 
propiciou  aumento  populacional  no  percentual  de  24,5%,  entre  os  anos  de 
2002 a 2015.

Por outro lado, observa-se que há reclamações no que concerne a 
assistência  escolar,  à  saúde,  qualidade  da  água  e,  sobretudo,  quanto  à 
assistência da FUNAI, que seria deficitária e omissa, principalmente relacionada 
à regularização das terras da Gleba Jarinã e Kopenoty.

Apesar de terem se dividido em cinco aldeias, 41,7% dos indivíduos 
encontra-se  vivendo  em  apenas  uma  delas,  Kopenoty,  que  conta  com  12 
hectares,  ainda  não  regularizados.  Por  conta  disso,  não  há  destinação  de 
verbas para os 126 indígenas que aí vivem.

Portanto, a prova produzida mostra que eles estão aclimatados na 
região  e  satisfeitos,  de  modo  que  seria  contraproducente  e  causaria  mais 
problemas sociais remanejá-los para outra área. O que é, de fato, necessário é 
consolidá-los nessa área, o que já foi concretizado, em parte, visto que apenas 
a  porção  da  Gleba  Iriri  está  regularizada,  permanecendo  pendente  de 
integralização a parte relativa à Gleba Jarinã.

Conforme se vê no histórico traçado pela FUNAI às fls. 1.031/1.035, 
o qual merece fé, quando da destinação das Glebas Iriri e Jarinã para os índios 
Terena, elas estavam sob domínio da União. Contudo, foram encontrados na 
Gleba  Jarinã  onze  imóveis  incidentes  sobre  a  área,  sendo  nove  deles  com 
benfeitorias. Como a comunidade indígena tinha pressa em ser acomodada na 
área  e  considerando  que  a  desintrusão  da  área  ocupada  por  fazendeiros 
poderia levar anos, os indígenas concordaram em usufruir apenas da porção 
relativa à Iriri, enquanto não regularizada a área total destinada a eles.
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No entanto, decorridos quinze anos, os índios Terena permanecem 
impossibilitados de usufruir de toda a extensão de terras destinada a eles, pois, 
nesse ínterim, o INCRA repassou ao Estado de Mato Grosso toda a área da 
Gleba  Jarinã,  sem  que  houvesse  a  exclusão  da  área  reservada  aos  índios 
Terena.

Em  outras  palavras,  a  obrigação  assumida  pela  FUNAI  não  foi 
integralmente cumprida e, para tanto,  é necessário que seja regularizada a 
integralização da área de 21.700,0000 hectares à Reserva já atribuída a eles, já 
que  a  porção  de  terras  a  eles  destinada  ainda  se  mostra  insuficiente  e  a 
insatisfação  com  o  descumprimento  dessa  parte  do  acordo  é  sempre 
ressaltada pelos integrantes dos “Terena de Mato Grosso”, já que ainda não 
dispõem dos 52.000 hectares prometidos.

Além do mais, deve ser levado em consideração que a tendência é 
o aumento da população, já que, entre 2002 e 2015, houve incremento de 
setenta e quatro pessoas. Isso sem levar em consideração que as terras dos 
Terena em Mato Grosso do Sul continuam escassas, já que a complementação 
do território ainda não se efetivou, de modo que a tendência é a migração de 
novas famílias para Mato Grosso.

Em  razão  da  ausência  de  regularização  da  área  ocupada  pela 
Aldeia Kopenoty e da não integralização da Gleba Jarinã, a perita foi clara ao 
concluir  que  “não  se  pode  afirmar  que  a  parcela  de  terras  para  eles  
regularizada supre, do ponto de vista Terena, as suas necessidades, nos termos 
do §1º do artigo 231 da Constituição Federal.”

Daí  a  necessidade  de  se  condenar  a  FUNAI  a  adotar  todas  as 
providências cabíveis para destinar a porção de terras na dimensão acordada.

Durante  a  tramitação  do  processo,   surgiu  a  possibilidade  de 
destinar  a  parte  sul  da  Gleba  Iriri,  ao  invés  de  agregar  a  Gleba  Jarinã  ao 
território atualmente já demarcado. E é nesse sentido que o Ministério Público 
formulou o pedido nas alegações finais. 
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Ocorre que, conforme se extrai da manifestação da União de fls. 
1.052/1.056, a integralização dessa área seria de difícil resolução, visto que foi 
destinada  aos  ex-proprietários  da  Reserva  Indígena  Pimentel  Barbosa,  bem 
como que  está  sendo objeto  de  trabalhos  de  medição  e  demarcação  para 
incluí-la no Programa Terra Legal.

Pretensão indenizatória

Consoante o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, para a 
configuração da responsabilidade objetiva, é suficiente a comprovação do nexo 
causal entre o fato e o dano, não havendo que se falar, na espécie, em culpa 
ou dolo do agente.

Está  fartamente  comprovado  nos  autos  que  a  obrigação  legal 
atribuída à FUNAI de proteção às comunidades indígenas não fora cumprida, 
pois  não  velou  pelos  interesses  indígenas  aviltados  pelo  confinamento 
geográfico, não monitorou a densidade populacional de forma a compatibilizá-
la com a área de terras, não garantiu a posse exclusiva desses indígenas sobre 
a  área  declarada  como de  ocupação imemorial  (fl.  1.480),  sendo  essas  as 
causas  preponderantes  para  esse  grupo  ter  saído  a  esmo das  suas  terras, 
como já demonstraram o Laudo e o relatório do Grupo de Trabalho constituído 
pela FUNAI. 

Daí a comprovação do nexo causal entre o fato e o dano, a ensejar, 
naturalmente a obrigação de o Estado indenizar, e que somente seria ilidida 
mediante comprovação de que as vítimas concorreram com culpa ou dolo para 
o evento danoso, o que não foi demonstrado nos autos.

Dano material

O dano material se esgota na destinação da terra ou, em última 
análise, no pagamento do valor da área em favor da comunidade. Não resta 
comprovado,  e  nem está  destacado  na  causa  de  pedir  inicial,  outra  perda 
patrimonial além da que se refere à destinação de terra. Sendo assim, só é 
possível interpretar o pedido de recomposição de dano material como se fosse 
o valor da terra, caso ela não tivesse sido destinada. 
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Do  contrário,  haveria  enriquecimento  ilícito,  já  que  o  Grupo  de 
Terena estaria sendo contemplado tanto com a área de terras, como com o 
valor equivalente a ela, ou seja, em duplicidade. 

Como já houve a destinação das terras, mesmo que parcial, não há 
o que se falar em condenação por danos materiais.

Dano moral

Como  bem  pontuou  o  Laudo,  “o  fato  de  terem  criado  em  seu 
imaginário  uma  perspectiva  aberta  em  relação  ao  espaço  territorial  não  
significa que as migrações são feitas  com prazer e por  prazer.  Geralmente  
fazem por necessidade ou em busca de uma nova perspectiva de vida”. (fl. 
1.496). Ou seja, as migrações nunca são puramente espontâneas, são sempre 
forçadas por fatores externos, os quais, segundo a Perita, foram “falta de terras 
para a sua reprodução física e cultural, as mortes por falta de assistências, as  
condições de trabalho e vida nas propriedades da região em que se situam as  
minúsculas  terras  indígenas  a  eles  destinadas,  resultaram  em  condições  
indignas de vida”. 

A  migração,  em  si,  acarretou  perdas  significativas.  Cito,  como 
exemplo disso, o uso menos frequente da língua materna por esse Grupo, já 
que as famílias foram obrigadas a morar na periferia de Rondonópolis, onde 
havia contato com vizinhos, colegas de trabalho, escola e, para tanto, usavam 
a língua portuguesa.

Além disso, as famílias Terena já não se reuniam com a frequência 
que seria propiciada se vivessem em comunidade.

E  mais,  a  mudança  do  ambiente  de  cerrado  para  o  bioma 
amazônico extinguiu, de forma irreversível, a cultura de coleta e uso de plantas 
medicinais tradicionais.

Com efeito, além dos reflexos nefastos, de ordem social, cultural e 
econômica, notoriamente decorrentes da situação de penúria que os obrigou a 
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emigrar da sua terra natal,  circunstância essa que, por si  só, já caracteriza 
violação à regra do art. 231, caput, da Constituição Federal, merece destaque 
que a FUNAI não adotou  medidas eventualmente mitigadoras e de possível 
erradicação de tais efeitos.

O Doutor Paulo Augusto Mário Isaac,  que estudou os “Terena de 
Mato Grosso” desde a sua vinda para este Estado até a conquista da terra, 
classificou  a  condição  econômica  desse  grupo  como  de  penúria,  miséria 
absoluta e sem perspectiva de sobrevivência física, pois não havia dinheiro, 
emprego  e  nem  assistência  de  saúde,  já  que  o  Núcleo  da  FUNAI  de 
Rondonópolis negou assistência ao Grupo (fl. 1.526), por não considerá-lo como 
indígena, o que acabou por gerar sentimento discriminação, ou seja, de “que 
nem índios nos era mais (...)” (fl. 1.528).

Viviam  em  acampamentos  improvisados,  eram  constantemente 
forçados a sair das fazendas, a FUNAI acomodou-os, temporariamente, em uma 
chácara alugada, mas essa também se mostrou insuficiente para abrigar 300 
indígenas. Em razão dessa vida nômade e de terem permanecido vivendo em 
terras  dos  outros,  tiveram  que  abdicar  de  duas  atividades  essenciais  à 
organização social Terena, a agricultura e a pecuária. (fl. 1.586)

Ao ser indagada sobre número de mortes e males que ocorreram 
no  meio  desse  grupo,  respondeu  que  “morreram duas  pessoas  da  mesma 
família, por atropelamento”, uma foi atropelada enquanto atravessava a BR-
163, voltando do Centro da cidade de Rondonóplis-MT, onde ia diariamente 
vender peixes, como forma de conseguir recursos para sustentar a sua família. 
O outro atropelamento vitimou um menino de cinco anos, também na cidade 
de Rondonópolis.  Mais  duas crianças teriam morrido,  vítimas de diarreia.  E, 
ainda, dois adultos morreram enquanto se deslocavam para fazer bloqueio na 
Rodovia BR-163. 

A partir desses dados, extrai-se que as perdas se deram em função 
das  condições  de  insalubridade  e  abandono  que  viviam,  bem  como  da 
necessidade de bloquear rodovias para serem ouvidos, onde se expunham ao 
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perigo  de  serem  atropelados.  Ou  seja,  poderiam  ter  sido  evitadas  caso  o 
Estado não estivesse ausente durante esses 20 anos de luta por sobrevivência.

Por outro lado, o relatório das despesas realizadas com os índios, 
que instruiu a contestação, desacompanhado das notas fiscais respectivas (fls. 
164/165), não é hábil a comprovar que a FUNAI prestou assistência devida.

Dos depoimentos colhidos a Perita extraiu quais foram os aspectos 
cruciais,  do  ponto  de  vista  emocional,  vividos  nessa  jornada:  “identidade 
renegada, humilhação, o sofrimento e a dor”. 

A título ilustrativo, cito o seguinte trecho de depoimento de Gildo 
Roberto Jorge (1.594): 

“Nós carregamos muita coisa dentro de nós que nós não podemos 
expressar aqui perante o Juiz,  perante a sociedade, de dizer, de  
levar o nome de índio desaldeado, destribalizado. (...) As perdas,  
nós tivemos perdas, nós tivemos perda de humilhação, nós fomos  
humilhados.  O que é humilhado? Você trancar  BR por  causa de 
comida. Humilhado. Um senhor que estava indo pro lugar onde não  
era o lugar dele, foi morto atropelado. Isso daí não é uma perda? É  
uma perda, uma humilhação mesmo pra nós.”

Mesmo  após  a  ida  deles  para  a  Gleba  Iriri,  as  dificuldades 
continuaram em função da ausência da FUNAI,  que não preparou o terreno 
para que a vizinhança entre Terena, Kayapó e Panará fosse estabelecida de 
forma  mais  amigável.  A  Perita  foi  enfática  ao  afirmar  que  “não  foram 
investigados os riscos de conflito de interesses entre as etnias Terena e os  
moradores originais dessas terras – os Panará – e seus concorrentes e aliados  
Kayapó. O conflito era previsível e anunciado (...),  já que passaram a ocupar 
uma área tradicionalmente Kayapó e havia um evidente choque de culturas, já 
que os Terena são agricultores e os Kayapó são coletores, apenas caçam e 
pescam e, por isso, não toleram a prática de desmatamento, tão utilizada pelos 
Terena. 
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Tanto  é  assim  que  os  Terena  foram  expulsos  por  essas  duas 
sociedades  indígenas  da  terra  recém-conquistada,  em  2005,  para  onde 
conseguiram retornar três anos depois, por meio de negociações alianças e 
concessões. Ainda tiveram confiscados tratores, motosserra e outros bens, por 
estarem extraindo madeira e palmito.

Além  disso,  mesmo  estando  na  jurisdição  de  Colíder, 
permaneceram sendo  assistidos  pela  FUNAI  de  Cuiabá,  pois  aquele  Núcleo 
Regional era comandado pelos Kayapó, que não os aceitava. Foram seis anos 
de  muita  dificuldade,  até  que  resolveram  organizar  um  protesto  contra  o 
abandono pela  FUNAI.  Somente  em 2012 foi  criada  a  Coordenação Técnica 
Local, em Matupá-MT, que passou a dar um suporte maior a eles. 

Segundo respondeu o laudo, “na perspectiva Terena, entre os anos  
de 1982 a 2008 viveram em condições precárias, fora de terras que suprissem 
o universo tradicional dos termos do § 1º do art. 231 da Constituição Federal:  
em terras dos outros, acampados e/ou sem acesso pleno à parte das terras  
regularizadas  e  a  eles  destinadas  em  razão  dos  limites  impostos  pelos  
Kayapó/Paraná e pelo controle  dos órgãos e entidades não governamentais  
ambientalistas.” (fl. 1.546).

Note-se  que  até  os  dias  atuais  permanecem  sem  acesso  à 
integralidade  da  área  a  eles  destinada,  a  qual  continua  sendo  objeto  de 
reivindicação,  pois  possui  fontes  de  água  abundantes,  além  de  significar 
aumento do seu território. 

Segundo a Perita,  “as condições desumanas em que viveram na  
periferia da cidade e em acampamentos em terras que não eram suas, sem 
acesso á terra, sem reconhecimento étnico por parte do órgão tutor, resultou  
em  perdas  de  vida  humanas  e  danos  culturais,  físicos,  morais,  materiais,  
emocionais.” (fl. 1.590). 

E  ainda:  “Ou  seja,  nesse  longo  período  os  Terena  não  tiveram 
acesso à terra, que é o substrato da vida cotidiana para o exercício de seu  
modo singular de vida, de seus valores morais, de suas tradições e costumes,  
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a partir das coordenadas socioculturais que lhes são próprias e, portanto, para  
a sua reprodução sociocultural.”

Esses  trechos  do  laudo  resumem bem a  verdadeira  jornada  de 
sobrevivência que o Grupo Terena teve que enfrentar, abandonados a própria 
sorte  pelo  Poder  Público,  impossibilitados  de  retornar  à  terra  natal,  onde 
também não lhes foi proporcionada condições de vida digna e nem propícias ao 
seu  desenvolvimento  físico  e  cultural.  Considerando  tudo  isso,  é  devida  a 
compensação pecuniária, uma vez presentes os pressupostos legais. 

A título ilustrativo, cito um precedente do TRF/1ª Região, em que se 
analisou a omissão do Estado em relação à Comunidade Indígena Panará, em 
razão da construção da BR-080 e da BR-163 e a posterior  remoção para o 
Parque Nacional Indígena:
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Quanto  ao  valor  da  indenização,  bem  se  sabe  que  não  há 
matemática em sua fixação. A  indenização deve sim é levar em consideração 
o  dano em si  e  as  condições pessoais  da vítima e do ofensor,  de modo a 
graduar valor suficiente para compensar o dano moral, ao mesmo tempo que 
pune o ofensor para que não mais repita atos deste tipo. Trata-se de avaliação 
altamente subjetiva, não atrelada a qualquer cálculo matemático previsto em 
lei, mas sim ao bom senso do julgador.

Nesse ponto, cabe observar que não é aplicável ao caso o critério 
bifásico  definido  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  pois  não  é  possível 
compatibilizar  o  interesse  jurídico  lesado  com  precedentes  jurisprudenciais 
acerca da matéria, por se tratar de situação de fato singular.

Entendo que, no caso, a indenização justa, tanto para compensar o 
grupo de indígenas pelos vinte anos de abandono, pela desagregação social da 
comunidade,  pelas  mortes  ocorridas  durante  a  jornada  até  que  fossem 
estabelecidos na nova Reserva, quanto para punir a Ré FUNAI e fazê-la mais 
diligente  no  cumprimento  do  seu  dever  legal,  deve  ser  fixado  em 
R$10.000.000,00  (dez  milhões  de  reais). Valor  maior  não  seria  razoável  e 
geraria enriquecimento sem causa, valor menor não teria expressão.

DISPOSITIVO.

Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em relação à 
União e ao INCRA.

JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O  PEDIDO para  condenar  a 
FUNAI  na  obrigação  de  fazer  de  adotar  todas  as  providências  necessárias, 
legais e administrativas possíveis, para regularizar a porção de terras relativa à 
Gleba Jarinã, de modo que seja destinada à Comunidade Indígena Terena a 
totalidade ofertada, ou seja, os 52.200.000 hectares. 

Alternativamente,  caso  revele-se  inviável  a  integralização  dos 
21.700,0000  hectares  faltantes,  essa  obrigação  deverá  ser  convertida  em 
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perdas e danos, avaliados em eventual cumprimento de sentença, para pagar 
o valor de mercado dessas terras para a Comunidade Indígena Terena.

Condeno,  ainda,  a  FUNAI  a  pagar  para  Autora  danos  morais  no 
valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais).

O valor supra deverá ser atualizado monetariamente e com juros, 
observado o enunciado da Súmula 54 do STJ e o Manual de Cálculos da Justiça 
Federal.

Sem  condenação  em  honorários  advocatícios  por  ser  autor  o 
Ministério Público (STJ, REsp n. 493823/DF, 2ª Turma, Relatora Eliana Calmon, 
DJU em 15.03.2004, p. 237).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2017. 

CESAR AUGUSTO BEARSI

Juiz Federal
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