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SUSPENSÃO DE LIMINAR Nº 1.097/MT
REQUERENTE: Fundação Nacional do Índio - FUNAI
REQUERIDO: Juiz Federal da 2ª Vara Federal de Dourados
INTERESSADOS: União

Comunidade Indígena Ivu Verá
RELATORA:          Ministra Presidente 

Excelentíssima Senhora Ministra Presidente,

SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. COMUNIDADE INDÍGENA YVÚ VERÁ. TEN-
TATIVA DE RETOMADA DE ÁREAS QUE OS ÍNDIOS EN-
TENDEM COMO DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL. BUSCA
DE SOBREVIVÊNCIA.   ÁREAS TITULADAS A PARTICU-
LARES. INDÍCIOS DE SOBREPOSIÇÃO AO TERRITÓRIO
DA RESERVA INDÍGENA DE DOURADOS.  COLISÃO DO
DIREITO DE PROPRIEDADE COM O DIREITO DOS ÍN-
DIOS À POSSE PERMANENTE SOBRE ÁREAS DE OCU-
PAÇÃO  TRADICIONAL.  PONDERAÇÃO  DOS  VALORES
EM CONFLITO. RISCO DE LESÃO À ORDEM E À SEGU-
RANÇA PÚBLICAS.  NECESSIDADE  DE  PRESERVAÇÃO
DO QUADRO FÁTICO  A FIM  DE  GARANTIR  A SEGU-
RANÇA DE TODOS OS SUJEITOS ENVOLVIDOS NA CON-
TROVÉRSIA.

1. A existência de dúvida objetiva a respeito da legítima propri-
edade  das  terras  sob  litígio,  ante  a possível  sobreposição  de
áreas tituladas a particulares em relação aos limites territoriais
de  reserva  indígena,  fragiliza  a  plausibilidade  da  ordem de
imediata desocupação dos imóveis pelos índios.

2.  Na colisão  de  direitos  constitucionais  de  mesma estatura,
como a propriedade particular e o direito dos índios à posse
permanente sobre áreas de ocupação tradicional,  o órgão jul-
gador deve fazer um cuidadoso juízo de ponderação dos valo-
res  envolvidos,  de modo a prevenir ou diminuir o  perigo de
conflitos.  

3.  O  risco de grande convulsão social decorrente do imediato
cumprimento de ordens de reintegração de posse expedidas no
contexto de conflito fundiário entre índios e não-índios,  pre-
sente a ameaça à integridade física e à vida de todos os envolvi-
dos  na  disputa  possessória  e  no  processo  de  desocupação
forçada das áreas, tem força suficiente para autorizar o deferi-
mento de medida de contracautela, haja vista a lesividade dos
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comandos judiciais  objurgados à ordem e à segurança públi-
cas.

- Parecer pelo deferimento definitivo do pedido de suspensão.

I

Trata-se de requerimento de suspensão formulado pela Fundação Nacional do Ín-

dio – Funai com o objetivo de sustar os efeitos de medidas liminares deferidas pelo Juízo da

2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Dourados/MS nas Ações de Reintegração de Posse

nº  0001130.80.2016.4.03.6002,  0001136.87.2016.4.03.6002,  0001135.05.2016.4.03.6002,

0001134.20.2016.4.03.6002  e  0001133.35.2016.4.03.6002,  ajuizadas  por  proprietários  de

imóveis vizinhos à Reserva Indígena de Dourados contra Cacique Catalino, Funai, União e

Ministério Público Federal.

 Segundo narrado nessas ações, os imóveis denominados Área Remanescente I da

Fazenda Bom Futuro, Sítio Bom Futuro, Granja Herotilde e Sítio São Luiz, situados dentro

do perímetro urbano do Município de Dourados/MS, foram invadidos, nos dias 5 e 6 de

março de 2016, por membros da Comunidade Indígena Yvu Verá, os quais, munidos de ar-

mas, facas, facões, arcos e flechas, afastaram as famílias ocupantes dos imóveis e montaram

acampamento nas áreas em questão.

O Juízo da 2ª Vara Federal de Dourados  concedeu liminarmente as ordens de

reintegração de posse, em 6 de abril de 2016, por considerar demonstrada a propriedade dos

imóveis pelos autores e a prática de “esbulho injustificado” pelos indígenas.

Contra essas decisões, o Ministério Público Federal e a Funai interpuseram os

Agravos de Instrumento nº 9428-25.2016.4.03.0000/MS, 8513-73.2016.4.03.0000/MS, 8510-

21.2016.4.03.0000/MS,  8509-36.2016.4.03.0000/MS  e  9427-40.2016.4.03.0000/MS, aos

quais foi negado efeito suspensivo.

A Funai também formulou pedidos de suspensão das medidas liminares perante a

Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, atuados como SLAT's nº 5000154-

15.2017.4.03.0000,  5000155-97.2017.4.03.0000,  5000156-82.2017.4.03.0000,  5000157-

67.2017.4.03.0000 e 5000158-52.2017.4.03.0000, todos indeferidos.
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Seguiu-se, então, a propositura do presente incidente suspensivo, que foi liminar-

mente acolhido pela Ministra Presidente da Corte, para sustar a eficácia das decisões proferi-

das pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Dourados, até a prolação de sentença de mérito nos

processos de origem.

Foi oportunizada a manifestação dos interessados  sobre o pedido de suspensão,

que, todavia, permaneceram silentes.

Nesse estágio, concedeu-se vista do feito à Procuradoria-Geral da República para

emissão de parecer.

É o relatório.

II

O pedido de suspensão deve ser definitivamente deferido.

Para sustar, em caráter liminar, a execução das reintegrações de posse ordenadas

na origem, essa Presidência considerou haver  demonstração de grave risco à segurança das

pessoas que estão na área do conflito possessório, com base nos seguintes fundamentos:

Se, de um lado, parece haver precipitação na promoção de ocupação de imóveis particulares sem
se aguardar a demarcação para fins de futura ampliação da reserva indígena já existente pela auto-
ridade competente; de outra parte, não há como subestimar que a demora na conclusão do pro-
cesso administrativo, muitas vezes interceptado com excessiva judicialização de demandas sobre
cada caso, incentiva a autotutela de interesses, o que resulta no aprofundamento do conflito fundi-
ário na região e no emprego crescente de violência.

Apesar de se reconhecer que a reintegração do possuidor direto na posse do imóvel rural restabe-
lece a ordem fática instabilizada pelo esbulho juridicamente reconhecido, não é de desprezar que
o exercício da força para a prática deste ato constitui mais um elemento desestabilizador do qua-
dro social, colocando em risco a segurança de todos.

Nessa  linha  se  revela  a  plausibilidade  da  argumentação  traçada  pela  Funai  ao  afirmar  haver
“grande número de indígenas envolvidos na operação de retomada, dentre crianças, adultos e
idosos, cuja retirada compulsória, e com uso da força policial, poderá ensejar enfrentamentos
entre os indígenas e fazendeiros, ou entre indígenas e os próprios policiais, colocando em risco a
vida, a saúde e a incolumidade física de todos os envolvidos” (fl. 11).

[…]

As informações apresentadas e devidamente comprovadas pelos documentos que acompanham a
presente suspensão de liminar dão conta do acirramento do conflito envolvendo a disputa pela
Terra Indígena Yvú Verá, localizada em Dourados/MS, demonstrando grave risco de perda de vi-
das humanas de lado a lado do conflito, se não se encontrar forma de evitar a execução forçada da
ordem judicial de reintegração de posse.
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A análise dos elementos relativos ao conflito narrado nos autos conduz à conclusão incontestável
de que o exercício indiscriminado da autotutela de direitos, seja pela retomada pelos indígenas das
terras reivindicadas como ocupação tradicional indígena, seja pelo exercício de desforço próprio
para a proteção do direito à propriedade tida como legalmente constituída, tem nutrido atos de an-
tijurídica, inaceitável e desmedida violência, com níveis críticos de beligerância a justificar o en-
vio mesmo de unidades da Força Nacional para garantir a ordem e a segurança e para preservação
de vidas humanas. 

(grifado  no original)

Não há indicativo de alteração do quadro fático que embasou essa decisão, sub-

sistindo, portanto, a situação de grave ameaça à ordem e à segurança públicas, justificadora

da manutenção dos efeitos da contracautela concedida.

Na presente sede, ainda que se permita uma breve incursão quanto ao mérito da

demanda principal, não é possível se aquilatar sobre o acerto ou desacerto da decisão que se

busca suspender.  Efetivamente, sendo esta uma medida de cabimento excepcional, somente

cabe aqui averiguar a existência de relevante lesividade da decisão combatida aos valores que

a Lei nº 8.437/1992 busca proteger, deixando para as demais instâncias, nos recursos eventu-

almente cabíveis, o acertamento do direito em debate.

E, firme nesse entendimento, verifica-se que o pedido formulado pela Funai en-

contra-se instruído com  documentação consistente, que bem demonstra o clima de grande

tensão e instabilidade existente na área do conflito possessório, com risco à integridade física

e à vida dos membros da comunidade indígena e demais agentes envolvidos no processo, em

caso de imediata execução da ordens de reintegração de posse deferidas na origem.

Nesse sentido, cumpre destacar o teor das comunicações encaminhadas pela De-

legacia de Polícia Federal em Dourados ao Juízo das ações possessórias, alertando para a im-

possibilidade de garantir-se a realização segura das operações de reintegração de posse, nos

termos em que determinadas, em razão da intenção manifestada pelos indígenas de permane-

cerem nas áreas ocupadas e de resistirem a eventual ação policial (fls. 653/655 e 663).

Em diligências feitas pela Funai no local do conflito possessório, apurou-se que a

motivação dos índios para assim agirem reside na firme convicção de que as áreas em disputa

constituem territórios de ocupação tradicional indígena, que teriam sido paulatinamente usur-

pados por não-índios no processo de colonização das terras no Mato Grosso do Sul, circuns-

tância que reforça, na comunidade Yvú Verá, o ânimo de lutar – inclusive pelo uso da força –

pelas terras reivindicadas, que julgam pertencer-lhes (fls. 36/38).
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A situação descrita nos autos ganha contornos de especial complexidade quando

se constata que os imóveis tomados pelos índios são adjacentes à Reserva Indígena de Doura-

dos, a qual, segundo informações trazidas pela Funai, teve parte de seu território subtraído

por ocupantes lindeiros à reserva.

A autarquia destaca, no ponto, que a reserva indígena em questão fora criada,

pelo Decreto nº 401, de 3 de setembro de 1917, com área de 3.600 hectares, dos quais so-

mente 3.539 hectares foram efetivamente demarcados, no ano de 1965, havendo, hoje, apenas

3.515 hectares na posse dos indígenas, conforme aviventação de limites feita pela Funai no

ano de 2013.

Embora não se possa afirmar, inequivocamente, que os imóveis ocupados pelos

indígenas correspondam às parcelas irregularmente suprimidas do território da Reserva Indí-

gena de Dourados, fato é que há dúvida fundada sobre a inserção, ou não, desses imóveis nos

limites originais da reserva, questão que levou a Funai e o Ministério Público Federal a soli-

citarem a realização de perícia topográfica nos autos das ações possessórias, como providên-

cia preliminar ao exame dos pedidos de tutela de urgência, o que, contudo, foi indeferido pelo

Juízo (fls. 367/368 – processo nº 0001130-80.2016.403.6002).

 Esse panorama de incerteza quanto à legítima propriedade das terras,  enquanto

fator de acirramento do conflito possessório, reforça a prudência da suspensão das ordens de

imediata desocupação das terras, ao menos até que se conclua o procedimento de revisão de

limites da reserva indígena – que, segundo a Funai, teve seu andamento interrompido – ou

seja produzida a prova técnica requerida na origem.

Reafirmando o que já externado em anteriores manifestações deste órgão de atua-

ção ministerial, quando se está a tratar do direito previsto no art. 231 da Constituição, a pon-

deração dos valores em discussão deve ser cuidadosa. É preciso, de pronto, abandonar a ideia

de que a posse do direito civil merece prestígio absoluto, considerando que há muito mais em

jogo do que a simples disputa pontual por território específico, tal como a concebemos. Há

sempre uma história, longa, de anos ou séculos, por trás da contenda. O custo da desconside-

ração do direito dos indígenas é muito alto, seja para o grupo diretamente afetado, seja para o

cumprimento das promessas constitucionais trazidas na Carta de 1988, cuja negação repre-

senta um rompimento com um modelo de sociedade plural, que respeita o passado e o con-

forma.
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Se, de um lado, há risco de prejuízos patrimoniais aos autores das demandas ori-

ginárias, que fundamentam sua pretensão em alegado direito de propriedade, existe, de outro,

ameaça à própria existência da comunidade indígena Yvú Verá, que, conforme indicado pela

Funai, foi alijada de seu território e enfrenta situação de grande vulnerabilidade social e eco-

nômica, pretendendo, por esta razão, resistir com a própria vida, se necessário, ao cumpri-

mento das ordens de desocupação forçada dos imóveis.

A prática tem demonstrado que o deferimento de medidas liminares em ações

possessórias, em hipóteses tais quais a que ora se apresenta, não é solução para conflito já

instalado. Ao contrário, a retirada dos indígenas, por meio da força, somente contribuirá para

o aumento da tensão decorrente da disputa fundiária,  porque toca em ponto especialmente

sensível aos indígenas, dada a sua relação diferenciada com a terra, elemento essencial à ga-

rantia de sua subsistência.

Note-se inexistir indicativo de que o imediato cumprimento das determinações ju-

diciais de reintegração de posse será precedido, no caso concreto, de providências que asse-

gurem perspectivas minimamente dignas de realocação dos índios, constatação que fortalece

o temor de grave convulsão social decorrente da desocupação forçada da área.

A Reserva Indígena de Dourados, nos termos descritos pela Funai, foi criada com

o propósito de retirar os índios de suas terras tradicionais e confiná-los em espaços específi-

cos, a fim de liberar o território a terceiros no processo de colonização e ocupação do atual

Estado de Mato Grosso do Sul, sem qualquer respeito à identidade e ao modo de vida dos po-

vos indígenas.

Hoje, com população aproximada de 15.000 indígenas, a reserva não oferece con-

dições de sobrevivência digna aos seus habitantes,  os quais se encontram, de acordo com a

autarquia indigenista, “em um ambiente de grande degradação e escassez de recursos ambi-

entais, em situação de grave vulnerabilidade social,  com os piores índices de desenvolvi-

mento humano do país” (fl. 4).

A tendência, dado o contexto de ocupação da área e o estado de espírito da comu-

nidade, é a intensificação dos conflitos. Importa esclarecer que não se pretende, aqui, legiti-

mar a invasão desmedida e despropositada de terras pelos grupos indígenas, como forma de

autotutela de seus direitos negligenciados pelo Poder Público. Busca-se, apenas, amenizar os

efeitos do conflito instalado na região e que gera consequências danosas não só para os ín-
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dios, mas também para os não-índios envolvidos nas disputas das terras. A análise  de pre-

tensões como a presente deve ser pontual e, como dito, deve levar em consideração o con-

texto fático sobre o qual se dá a disputa das terras.

O fato é que o ciclo de invasões e retomadas de terras somente terá fim com a

correta delimitação e demarcação da Reserva Indígena de Dourados, providência aguardada

pelos indígenas, segundo consta dos autos, há mais de trinta anos. Até lá, cabe ao Poder Judi-

ciário fazer um juízo de ponderação dos valores em jogo, de modo a impedir a ocorrência de

um mal maior, como aqueles já conhecidos, que resultaram em mortes e danos irreversíveis

no contexto da disputa fundiária entre índios e não-índios no Estado de Mato Grosso do Sul.

O objetivo, portanto, é evitar lesão ainda mais grave à ordem e à segurança públi-

cas na região. Para tanto, e por todos os motivos expostos, o mais prudente é que se mantenha

inalterado o estado atual dos fatos, garantindo-se, por ora, a permanência dos indígenas nos

locais em que se encontram, suspendendo-se definitivamente as decisões que determinaram a

desocupação imediata das áreas. 

Pelo exposto, a Procuradora-Geral da República opina pelo deferimento defini-

tivo do pedido de suspensão.

Brasília, 15  de dezembro de 2017.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República

KCOS
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