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SENTENÇA TIPO "A" 
PROCESSO: 0003436-88.2018.4.01.3906 
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) 

POLO ATIVO: Ministério Público Federal (Procuradoria) e outros 

POLO PASSIVO:OCUPANTES NAO INDIGENAS DA TERRA INDIGENA SARAUA e outros 

REPRESENTANTES POLO PASSIVO: SHELEN LIMA GEYER SEGUINS GOMES - PA23095, EMANUEL DE FRANCA

JUNIOR - PA21409 e MARCO ANTONIO DE AZEVEDO ALVES MACHADO FILHO - PA21602 
  

  
  
  
  

 SENTENÇA 
  

 
1 – RELATÓRIO
 
Trata-se de Ação Civil Publica ajuizada pela FUNAI, com pedido de tutela de urgência,
objetivando a retirada de ocupantes não índios da Terra Indígena Sarauá, localizada no município
de Ipixuna/PA.
 
Narra que a Terra Indígena (TI) Sarauá foi homologada pelo Decreto S/N de 19/04/2011,
publicada no Diário Oficial da União em 20/04/2011, em favor do povo indígena Amanayé. De
acordo com a Nota Técnica n. 125/2016/CFMT-DPT-FUNAI-MJ foi constatado que a TI encontra-
se invadida por pessoas não indígenas importando na prática de inúmeros ilícitos ambientais.
 
Sustenta que a autarquia ambiental detectou a existência de cerca de 80 núcleos de ocupação
irregular, incluindo 02 (duas) vilas, 02 (dois) acessos e 03 (três) pontos de desmatamento com
corte raso no interior da terra indígena.
 
Aduz que os indígenas estão sendo impedidos pelos posseiros de ocupar a terra que lhes é
destinada.
 
Requereu, em sede de tutela de urgência, a reintegração imediata da posse da área em questão
aos indígenas pertencentes à comunidade Amanayé.
 
Determinada a intimação do MPF (fls. 38 – ID 289726888).
 
O MPF requereu a intervenção na lide, bem como a concessão da liminar pretendida (fls. 40/41-
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v).
 
Tutela de urgência não concedida (fls. 43/43-v).
 
Despacho determinando diligencias para efetivação das citações (fls. 49/49-v).
 
Contestação oposta pela Associação dos Moradores, Trabalhadores e Trabalhadores Rurais da
Comunidade Beira Rio e Bananal, aduzindo: inexistência de índios na região, e presença de
famílias mestiças; ausência de ocupação tradicional e permanente pelos indígenas Amanayé;
reassentamento dos ocupantes em outras áreas; violação do princípio da ampla defesa e do
contraditório; não tradicionalidade das terras demarcadas; e nulidade de Decreto de 20/04/2011
(fls. 334/350 – ID 289726894).
 
Contestação oposta pela Associação dos Produtores e Produtoras Rurais da Vila Vale Verde,
aduzindo: área ocupada há mais de 35 (trinta e cinco) anos, por mestiços que desenvolvem
agricultura familiar, e sem a presença de índios Amanayé; devido processo legal; nulidade de
Decreto de 20/04/2011; e ausência de ocupação tradicional e permanente dos indígenas
Amanayé (fls. 420/435 – ID 289796855).
 
Decisão, intimando o MPF e a FUNAI apresentar replica à contestação, e as partes especificar
provas (fls. 451).
 
Réplica a Contestação oposta pela FUNAI (fls. 463/464-v).
 
Réplica a Contestação oposta pelo MPF (ID 330692880).
 
FUNAI pugnou pela desnecessidade de produção de outras provas (ID 365480868).
 
FUNAI pleiteou o ingresso de terceiro na lide (ID 412624362).
 
Decisão, indeferindo o pedido de ingresso de terceiros e intimando a requerida, Associação dos
Moradores, Trabalhadores e Trabalhadores Rurais da Comunidade Beira Rio e Bananal, a juntar
o estatuto social, bem como a todos os requeridos especificar provas (ID 459037855).
 
Juntada de documentos pela requerida - Associação dos Moradores, Trabalhadores e
Trabalhadores Rurais da Comunidade Beira Rio e Bananal (ID 516864488).
 
Determinada nova intimação das requeridas (ID 516633360).
 
As partes requeridas quedaram-se inertes quanto à produção de provas (ID 740205517).
 
É o relatório.
 
 
 
 
 
2 – FUNDAMENTAÇÃO
 
 
 
2.1 – QUESTÕES PRELIMINARES
 
De início, tenho que o caso requer o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I,
do CPC/2015, eis que os elementos colacionados aos autos são suficientes ao deslinde da
demanda.
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Ademais, não houve requerimento de produção de provas.
 
A legitimidade da requerida, Associação dos Moradores, Trabalhadores e Trabalhadores Rurais
da Comunidade Beira Rio e Bananal, para representar os ocupantes não índios, tal qual aventado
pelo MPF (ID 330692880), não restou comprovado nos autos.
 
A legitimidade ad causam se refere a possibilidade de determinada pessoa ser parte numa
demanda, seja no polo ativo, como titular do direito material deduzido, seja no polo passivo, ao
titular que resiste ou se opõe a pretensão do autor.
 
Nas demandas coletivas regidas pela Lei n. 7.347/85, há dois requisitos específicos para que uma
associação possa ajuizar pretensão: constituição a mais de 01 (um) ano e finalidade institucional
(art. 5º, V “a” e “b”).
 
No caso versado, não foi juntado o estatuto social, visando aferir o período de sua constituição, e
a finalidade institucional na defesa dos ocupantes não índios da terra indígena, nos termos do 
Decisum prolatado (ID 459037855).
 
A parte requerida Associação dos Moradores, Trabalhadores e Trabalhadores Rurais da
Comunidade Beira Rio e Bananal juntou o estatuto social, referente à outra requerida, Associação
dos Produtores e Produtoras Rurais da Vila Vale Verde (ID’s 516718954 e 516718959).
 
2.2 – MÉRITO
 
O ponto controvertido da demanda coletiva ajuizada versa sobre a ocupação irregular de pessoas
diversas da etnia Amanayé, na terra indígena Sarauá.
 
De acordo com o Texto Constitucional (art. 231), os direitos indígenas sobre as terras
tradicionalmente ocupadas têm natureza jurídica originária e imemorial. O procedimento
administrativo de demarcação territorial é meramente declaratório e não constitutivo, não servindo
de óbice para reconhecimento ou usufruto do direito constitucionalmente assegurado.
 
Neste sentido, o processo de demarcação territorial não atinge o direito originário, e nem altera a
característica de dominialidade da União, alegada por terceiros, sendo nula qualquer forma de
ocupação, posse e domínio.
 
Em razão da dominialidade da União e do direito originário dos povos indígenas, os eventuais
ocupantes não índios devem ser retirados das terras demarcadas.
 
Os ocupantes desapossados em face da demarcação da terra indígena, não fazem jus à
indenização pelo reconhecimento do direito originário. No entanto, podem ser ressarcidos,
havendo benfeitorias realizadas na ocupação de boa fé, desde que seja ajuizada ação
competente, dentro do lustro prescricional previsto no Dec. n. 20.910/32:
 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR
UTILIDADE PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DO
TÍTULO DE PROPRIEDADE. TERRA INDÍGENA. EXTINÇÃO. NÃO
P R O V I M E N T O  D A  A P E L A Ç Ã O .  1 .  S e n t e n ç a
extintiva de cumprimento de sentença em desapropriação por utilidade
públ ica de área de 29 hectares,  in tegrante da g leba Pi t inga,
declarada de utilidade pública pelo Decreto 85.898 de 13/04/1981, para a
formação do reservatório da Usina Hidrelétrica de Balbina. 2. A
ação de desapropriação por uti l idade pública é o procedimento
judicial de cunho executório (a fase declaratória de utilidade pública é
administrativa) que visa cumprir o preceito constitucional da indenização do
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imóvel pelo preço justo, mediante contraditório e ampla defesa. A lide é
limitada ao preço. Não há discussão de mérito e, portanto, coisa julgada
material sobre o domínio do imóvel, seja contra, seja a favor da parte. 3. O
pressuposto do pagamento da indenização pela desapropriação é a prova
cabal, límpida e indiscutível da propriedade. Não há de se indenizar quem
não prova ser o efetivo titular do domínio do imóvel expropriado. 4. As
provas carreadas pelo MPF e pela FUNAI evidenciou que o exequente não é
o proprietário do imóvel. A área expropriada era de ocupação tradicional,
imemorial pelos índios Waimiri-Atroari, há indicativos históricos registrados
desde o Século XIX a respeito de sua presença na região, inclusive na área
objeto da ação, que foi alagada e forçou o deslocamento dos indígenas. 5.
P a t e n t e  a  n u l i d a d e  d a s  o u t o r g a s  f e i t a s  p e l o  E s t a d o  d o
Amazonas de mais de cem lotes de 3.000 hectares, na década de 1970, a
terceiros que jamais exerceram qualquer atividade na área (incluindo o
exequente). Comprovação de que grande parte foi outorgada, por preço vil,
a numerosos testas de ferro que, afinal, as transferiam aos verdadeiros e
poucos donos, que aglutinavam as áreas expropriadas. Uma forma de burlar
a exigência da Constituição de 1967, art. 164, parágrafo único, de que não
seria feita, sem prévia aprovação do Senado Federal, alienação ou
concessão de terras públicas com área superior a 3.000 hectares. 6. 
As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios gozam de proteção
especial, devendo ser garantido o seu direito originário, inclusive
através de processo de retirada de terceiros que estejam ocupando e
usufruindo do território que tradicionalmente pertence à comunidade
i n d í g e n a ,  r e s s a l v a d o  o  d i r e i t o   d e   i n d e n i z a ç ã o  p e l a s
benfeitorias de boa-fé erigidas pelos ocupantes (CR, art. 231). 7.
As terras objeto desta ação são terras imemoriais indígenas e, por essa
razão, não são passíveis de alienação, sendo nula toda e qualquer
outorga de títulos dominiais sobre elas, que não perdem referida
característica pela demora na sua demarcação, haja vista que
a  demarcação   tem e fe i to  meramente  dec la ra tór io .  8 .  A
existência de eventual registro imobiliário de terras indígenas em nome do
particular qualifica-se como situação juridicamente irrelevante e
absolutamente ineficaz. Prevalece o comando constitucional que declara
nulo e sem nenhum efeito jurídico atos que tenham por objeto o domínio, a
posse ou a ocupação de terras tradicionalmente habitadas por silvícolas. 9.
As razões de fato e de direito ora expostas são suficientes para dar certeza
da absoluta nulidade do título apresentado pelo exequente, devendo ser
mantida a extinção da execução. 10. Não provimento da apelação. (TRF1,
AC n. 0001768-96.2000.4.01.3200, Rel. Conv. Juiz Federal José Alexandre
Franco, 3ª Turma, PJe 23/04/2020).
 
 
 
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE
REFORMA AGRÁRIA. TERRAS INDÍGENAS. POSSE MANSA E PACÍFICA.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DAS TERRAS
INDÍGENAS. LEI 6.001/73 (ESTATUTO DO ÍNDIO). DECRETOS 22/91 E
1.775/96. LAUDO HISTÓRICO-ANTROPOLÓGICO. DIREITO À
INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32, ART.
1º. 
I.  Conforme já decidido por esta Corte, a Lei 6.001/73 foi recepcionada pela
CF/88. E nos Decretos 22/91 e 1.775/96, que revogou o primeiro,  ficaram
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estabelecidos parâmetros para a demarcação de terras indígenas,
proporcionando ampla defesa e contraditório quanto aos direitos dos
ocupantes de terras indígenas desapossados por força do ato administrativo
demarcatório. 
II. É Incabível cogitar-se de indenização de terras cujos ocupantes
foram desapossados em face de demarcação de área indígena, visto
que se trata de ato declaratório, e não constitutivo, de reconhecimento
de situação jurídica preexistente, historicamente reconhecida por
laudo antropológico. 
III. Há reconhecido direito à indenização pelas eventuais benfeitorias
realizadas na posse de boa-fé. Contudo, o ajuizamento do pedido deve
ser feito dentro do prazo prescricional de cinco anos a contar da
edição do decreto expropriatório (Decreto 20.910/32, art. 1º).  
IV. No caso, não se cogita de indenização pela terra nua aos ocupantes de
área indígena, já que não se trata de bem particular desapropriado. Por
outro lado, a oportunidade de ajuizamento para cobrar eventual dano
material ou moral foi atingida pela prescrição quinquenal, na forma do art. 1º
do Decreto 20.910/32.
 
V. Apelação desprovida. (TRF1, AC n. 0001661-51.2012.4.01.3905, Rel.
Conv. Juiz Federal Pablo Zuniga Dourado, 4ª Turma, PJe 04/11/2020).
(grifei).
 

No caso concreto, assiste razão aos requerentes.
 
A terra indígena Sarauá foi demarcada e homologada pelo Decreto de 20/04/2011, sendo
reconhecido o direito originário da etnia Amanayé a permanecer e usufruir do território demarcado
(fls. 32-v/36 – ID 289726888).
 
As razões indicadas na peça contestatória (fls. 420/435 – ID 289796855), concernente à ausência
de índios, e presença de famílias mestiças em período anterior a demarcação da terra indígena,
não foram comprovadas por provas documentais ou periciais (laudo antropológico), que o caso
requer.
 
Assim, não há como vislumbrar a inexistência de ocupação permanente dos indígenas Amanayé,
no território objeto da lide proposta.
 
No que tange a eventuais vícios e ilegalidades ocorridas na demarcação da terra indígena
Sarauá, restou prejudicado a analise, considerando que a requerente não juntou o processo
administrativo, que culminou na demarcação e homologação da área controvertida nestes autos.
 
Como não foram produzidas provas em contrário, o ato administrativo demarcatório presume-se
legítimo, verídico e dentro da legalidade que o ordenamento jurídico lhe confere.
 
Já quanto às benfeitorias a serem indenizadas, observo que após a homologação da terra
indígena demarcada, ocorrida no ano de 2011, não se tem notícia de ajuizamento de demanda
cobrando o ressarcimento, dentro do lustro prescricional previsto no art. 1º do Dec. n. 20.910/32. 
   
 
Por fim, a tutela de urgência passa a merecer guarida, nos termos do art. 300 do CPC.
 
É que restou comprovada a probabilidade do direito vindicado, sobretudo pelo reconhecimento do
direito originário do povo indígena Amanayé em permanecer e usufruir da terra indígena
demarcada Sarauá.
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Já o perigo da demora resta evidenciado, ao longo da marcha processual, tendo em vista a
pratica de diversos ilícitos ambientais ocorridos na terra indígena (fls. 14/23 – v – ID 289726888),
bem como a eminente possibilidade de conflito fundiário entre índios e não índios (ID’s
855529573 à 855529574).   
 
 
 
3 – DISPOSITIVO       
 
Ante o exposto, JULGO procedentes os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo o mérito do
processo, na forma do art. 487, I, do CPC.
 
Concedo a tutela de urgência vindicada para que seja desocupada pelos não índios, a terra
indígena Sarauá, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$
1.000,00 (mil reais), limitada a 200.000, 00 (duzentos mil reais), aos recalcitrantes, sem prejuízo
das demais sanções legais, devida solidariamente, ficando ao encargo dos ocupantes a remoção
dos barracos, bancas, casas e demais construções instaladas, dentro do território
supramencionado.
 
Caso não haja a saída voluntaria da terra indígena dos ocupantes não índios, no prazo
determinado, expeçam-se os expedientes necessários aos órgãos de segurança pública (Policia
Militar, Policia Federal e Policia Rodoviária Federal), visando dar cumprimento a ordem forçada
de reintegração da posse em favor da etnia Amanayé, na   terra indígena Sarauá, localizada no
município de Ipixuna/PA.
 
A FUNAI deve disponibilizar servidores que possam acompanhar o desenrolar de todo o processo
de reintegração ou imissão na posse, no território indígena Sarauá, conforme o caso.
 
Sem condenação pagamento de custas e honorários advocatícios. 
 
Exclua-se da atuação processual, a Associação dos Moradores, Trabalhadores e Trabalhadores
Rurais da Comunidade Beira Rio e Bananal, pelas fundamentações expendidas.
 
Comuniquem-se o relator do agravo interposto (fls. 455 - ID 289796855). 
 
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.   
 
Intimem-se.
 
Paragominas (PA), (data da assinatura eletrônica).
 
 
 

Paulo César Moy Anaisse
 

Juiz Federal
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