
    

                               MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
              PROCURADORIA DA REPÚBLICA 

                               EM REGISTRO/SP

AO  JUÍZO  FEDERAL  DA  1ª  VARA  DA  29ª  SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. 
Inquérito Civil Público nº 1.34.040.000003/2018-71
Reclamação Pré-Processual nº 5000573-29.2021.4.03.6100
Reclamação Pré-Processual nº 5008529-96.2021.4.03.6100

URGENTE

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, presentado pelo Procurador
da República signatário; e

A COMUNIDADE GUARANI DA TERRA INDÍGENA KA’AGUY
HOVY,  articulada  por  meio  de  sua  organização  representativa,  a
COMISSÃO  GUARANI  YVYRUPA,  representada  por  sua
procuradora signatária,

com fundamento nos arts.  231 e  232,  da Constituição Federal,  no art.  1.210 do

Código Civil, nos arts. 554 a 568 do Código de Processo Civil e no art. 1º, IV, da Lei

nº 7.347/85, vêm, pelo presente, ajuizar 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
COM PEDIDO DE TUTELA POSSESSÓRIA E 

ANTECIPAÇÃO DOS SEUS EFEITOS,

em face de:

1) SÉRGIO MANUEL DA SILVA SANTOS, CPF nº 077.795.738-85,
ocupante da área localizada nas coordenadas N:0254.043/E:7.270.345,
conforme levantamento realizado pela Fundação Itesp, em anexo (em
que  está  qualificado  como  ALCIDES  MANUEL  DOS  SANTOS),
residente na Rua Rio Verde, nº 109, Bairro Rocio, Iguape/SP;



2) ALOÍSIO DE CARVALHO, CPF nº 043.483.338-07, ocupante da
área localizada nas coordenadas N:0254.538/E:7.270.192,  conforme
levantamento realizado pela Fundação Itesp, em anexo, residente na
Rua da Manjuba, nº 10, Bairro Porto da Balsa, Iguape/SP;

3)  ANDREIA  ELIAS  FRANÇA,  RG  nº  25.203.560-4,  CPF  nº
143.110.658-50 e o cônjuge JOEL FRANÇA RG nº 020.683.945-5, CPF
nº 103.688.578-08, ambos residentes no imóvel cadastrado sob o nº 7
do Levantamento Social realizado pela Prefeitura de Iguape/SP, em
anexo,  coordenadas:  -24.661895°/  -47.427734°  (coordenadas:
N:0254.312/E:7.270.301,  conforme  levantamento  realizado  pela
Fundação Itesp);

4) ARQUIMEDES FROES DE ALMEIDA, RG nº 007.331.553-9, CPF
nº  049.892.388-69  e  a  CÔNJUGE (qualificação  não  localizada),
ocupantes  da  área  localizada  nas  coordenadas
N:0254.048/E:7.270.302,  conforme  levantamento  realizado  pela
Fundação Itesp, em anexo, ambos residentes na Rua Áustria, nº 30,
Bairro Aquarius, Iguape/SP;

5) CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, RG nº 19.413.137-3, CPF nº
128.231.068-20,  ocupante  da  área  localizada  nas  coordenadas
N:0254.410/E:7.270.247,  conforme  levantamento  realizado  pela
Fundação Itesp, em anexo, residente na Rua Feitiço da Vila, nº 425,
Bloco 2b, apartamento nº 23, Bairro Jardim São Marcos, Itapecerica
da Serra/SP;

6)  CELSO  MARCOS  CARLOS,  RG  nº  0MG15821902,  CPF  nº
116.149.888-54,  ocupante  da  área  localizada  nas  coordenadas
N:0254.447/E:7.270.194,  conforme  levantamento  realizado  pela
Fundação Itesp,  em anexo, residente na Rua Falcon,  nº  17,  Bairro
Parque Independência, São Paulo/SP;

7)  CLEUNICE  LUIZA  DIAS  CASSIMIRO,  RG  nº  023.147.733-1,
CPF nº 124.019.248-76 e o cônjuge  JOÃO CARLOS CASSIMIRO,
RG  nº  023.047.795-1,  CPF  nº  133.235.468-81,  ocupantes  da  área
localizada  nas  coordenadas  N:0254.520/E:7.270.214,  conforme
levantamento  realizado  pela  Fundação  Itesp,  em  anexo,  ambos
residentes  na  Rua  Antonio  Vanucci,  nº  56,  Bairro  Bandeirantes,
Osasco/SP;

8)  CRISTIANI  DE  JESUS  SILVA,  RG  nº  029.461.247-6,  CPF  nº
275.762.028-23,  ocupante  da  área  localizada  nas  coordenadas
N:0254.309/E:7.270.241,  conforme  levantamento  realizado  pela
Fundação Itesp,  em anexo,  residente na Rua Minas Gerais,  nº  90,
Bairro Aquarius, Iguape/SP;

9) DANIELA RODRIGUES ESTEVES, RG nº 027.368.338-X, CPF nº
166.040.478-90,  ocupante  da  área  localizada  nas  coordenadas
N:0253.992/E:7.270.318,  conforme  levantamento  realizado  pela
Fundação Itesp, em anexo, residente na Rua Tarcizo Aparecido Vaz,
nº 555, Bairro Água Esproida, Cotia/SP;
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10)  DAVI  SALES  DE  OLIVEIRA,  RG  nº  57.024-37,  CPF  nº
876.916.638-20,  residente  no  imóvel  cadastrado  sob  o  nº  8  do
Levantamento  Social  realizado  pela  Prefeitura  de  Iguape/SP,  em
anexo,  coordenadas:  -24.661720°/-47.427192°  (coordenadas:
N:0254.360/E:7.270.332,  conforme  levantamento  realizado  pela
Fundação Itesp);

11) DINOEL PEREIRA, RG nº 17.304.441-4, CPF nº 056.604.528-17 e
a  cônjuge  PATRÍCIA  SANTANA  SOUZA  PEREIRA RG  nº
024.587.489-6,  CPF nº 166.239.418-78, ocupantes da área localizada
nas  coordenadas  N:0254.025/E:7.270.347,  conforme  levantamento
realizado pela Fundação Itesp, em anexo, ambos residentes na Rua
Capitão Oliveira, nº 106, Bairro Jardim Primavera, Iguape/SP;

12) DIRCE MARIA DE JESUS MORAES, RG nº 015.402.135-0, CPF
nº  156.565.058-12 e  o  cônjuge  JOÃO RAIMUNDO DE MORAES
(demais  dados  de  qualificação  ignorados),  ocupantes  da  área
localizada  nas  coordenadas  N:0254.345/E:7.270.324,  conforme
levantamento  realizado  pela  Fundação  Itesp,  em  anexo,  ambos
residentes na Rua K, nº 271, Bairro Folha Seca, Ubatuba/SP;

13) EDSON ROSSETTO, RG nº 027.495.798-X, CPF nº 197.629.268-
97 e a cônjuge  MARIA MADALENA SILVA ASSUNÇÃO, RG nº
026.445.988-X, CPF nº 169.446.658-24, ocupantes da área localizada
nas  coordenadas  N:0254.390/E:7.270.354,  conforme  levantamento
realizado pela Fundação Itesp, em anexo, ambos residentes na Rua
Antonio  Carlos  Marques  Borges,  nº  122,  Bairro  Barra  do  Ribeira,
Iguape/SP;

14)  ELIZANDRA  RIBEIRO,  RG  nº  033.391.985-3,  CPF  nº
302.290.668-44,  residente  na  área  localizada  nas  coordenadas
N:0254.090/E:7.270.159,  conforme  levantamento  realizado  pela
Fundação Itesp, em anexo;

15)  ELLEN  CRISTINA  DA  SILVA  VALENTIM  JULIA,  RG  nº
043.632.263-8,  CPF  nº  352.520.108-70  e  o  cônjuge  LEANDRO
ROBERTO JULIA (qualificação não localizada), ocupantes da área
localizada  nas  coordenadas  N:0254.449/E:7.270.301,  conforme
levantamento  realizado  pela  Fundação  Itesp,  em  anexo,  ambos
residentes na Rua UXI, nº 314, Casa 04, Bairro Jardim Santa Maria,
São Paulo/SP 

16)  IRINEU  DE  ASSIS  FERREIRA,  RG  nº  10243720,  CPF  nº
069.411.868-01 e a cônjuge FLORINEI MOREIRA DIAS PEREIRA,
RG  nº  017.863.942-4,  CPF  nº  069.411.868-01,  ocupantes  da  área
localizada  nas  coordenadas  N:0254.302/E:7.270.270,  conforme
levantamento  realizado  pela  Fundação  Itesp,  em  anexo,  ambos
residentes na Rua Projetada A, nº 73, Bairro Icapara, Iguape/SP 

17) ISABEL CRISTINA DE FREITAS, RG nº 21.834.114-3, CPF nº
756.660.226-87,  ocupante  da  área  localizada  nas  coordenadas
N:0254.418/E:7.270.336,  conforme  levantamento  realizado  pela
Fundação  Itesp,  em  anexo,  residente  na  Rua  UXI,  nº  314,  Bairro
Jardim Santa Maria, São Paulo/SP;
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18)  JOSÉ  DA  SILVA  E  SILVA,  RG  nº  22.117.644,  CPF  nº
108.320.048-80  e  a  CÔNJUGE (qualificação  não  localizada),
ocupantes  da  área  localizada  nas  coordenadas
N:0254.330/E:7.270.282,  conforme  levantamento  realizado  pela
Fundação Itesp, em anexo, ambos residentes na Av. Itapetininga, nº
100, Carapicuíba/SP;

19)  JOSÉ  PAES,  RG  nº  16.882.403-6,  CPF  nº  049.102.638-29  e  a
cônjuge CREMILDES M. SILVA PAES, RG nº 13.050.948-6, CPF nº
030.100.958-99, ambos residentes no imóvel cadastrado sob o nº 14
do Levantamento Social realizado pela Prefeitura de Iguape/SP, em
anexo,  coordenadas:  -24.662138°/-47.427232°  (coordenadas:
N:0254.362/E:7.270.279,  conforme  levantamento  realizado  pela
Fundação Itesp, em anexo);

20)  JOSÉ  VALE  DE  AQUINO,  RG  nº  6.848.955-9  CPF  nº
732.435.318-53 e a cônjuge MARIA APARECIDA (demais dados de
qualificação  mão  localizados),  ocupantes  da  área  localizada  nas
coordenadas  N:0254.109/E:7.270.196,  conforme  levantamento
realizado  pela  Fundação  Itesp,  em  anexo,  ambos  residentes  na
Rodovia  Casemiro  Teixeira,  nº  490,  Bairro  Porto  do  Ribeira,
Iguape/SP;

21) LAÉRCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, RG nº 19.681.655-5, CPF
nº  081.797.968-92,  ocupante  da  área  localizada  nas  coordenadas
N:0254.446/E:7.270.220,  conforme  levantamento  realizado  pela
Fundação  Itesp,  em anexo,  residente  na  Rua João  Pereira  Tabosa
Filho, nº 31, Bairro Parque Manchester, Sorocaba/SP;

22) LAILA KATHRUIN SANTOS RAMOS DE BARROS,  RG nº
55.665.818-8, CPF nº 470.919.258-82, residente no imóvel cadastrado
sob  o  nº  13  do  Levantamento  Social  realizado  pela  Prefeitura  de
Iguape/SP,  em  anexo,  coordenadas:  -24.662412°/  -47.426660°
(coordenadas:  N:0254.421/E:7.270.263,  conforme  levantamento
realizado pela Fundação Itesp);

23)  LEANDRO  DE  MENDONÇA,  RG  nº  32.847.335-2,  CPF  nº
321.964.478-38 e a cônjuge MELINA RIBEIRO MENDONÇA, RG nº
40.265.819-X,  CPF nº  377.466.158-80,  ocupantes  da  área  localizada
nas  coordenadas  N:0254.333/E:7.270.318,  conforme  levantamento
realizado pela Fundação Itesp, em anexo, ambos residentes na Rua
Manoel  Felix  de  Lima,  nº  579,  Bairro  Jardim  Romano  –  Itaim
Paulista, São Paulo/SP;

24)  LEANDRO  GONÇALVES  DE  OLIVEIRA,  RG  nº  46.156.938
CPF nº 376.340.168-70, ocupante da área localizada nas coordenadas
N:0254.492/E:7.270.172,  conforme  levantamento  realizado  pela
Fundação  Itesp,  em  anexo,  residente  na  Rua  Tiradentes,  nº  29,
Centro, Iguape/SP;

25) MARA BETÂNIA BEZERRA, CPF nº 021.261.983-75 e o cônjuge
SALVIANO (demais  dados  de  qualificação  ignorados),  ambos
residentes no imóvel cadastrado sob o nº 4 do Levantamento Social
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realizado pela Prefeitura de Iguape/SP, em anexo, coordenadas:  -
24.661618°/ -47.430315°;

26) MARCOS ROBERTO DOMINGUES, RG nº 29.286.943-5, CPF
nº 189.195.558-69 e a cônjuge VIVIAN PACINI DOMINGUES, RG
nº 28.853.116-4, CPF nº 169.489.688-99, ambos residentes no imóvel
cadastrado  sob  o  nº  9  do  Levantamento  Social  realizado  pela
Prefeitura  de  Iguape/SP,  em  anexo,  coordenadas:  -24.661910°/-
47.427027°  (coordenadas:  N:0254.374/E:7.270.307,  conforme
levantamento realizado pela Fundação Itesp);

27)  MARGARIDA  DE  LIMA,  RG  nº  23.736.560-1,  CPF  nº
131.927.488-93 e o cônjuge JOÃO ALVES DIAS, RG nº 11.859.172-1,
CPF nº 918.733.718-53, ambos residentes no imóvel cadastrado sob o
nº 1 do Levantamento Social realizado pela Prefeitura de Iguape/SP,
em  anexo,  coordenadas:  -24.662700°/-47.431970°  (coordenadas:
N:0254.888/E:7.270.222,  conforme  levantamento  realizado  pela
Fundação Itesp – cadastro em nome de João Alves Dias);

28) MARLENE ZEFERINO NARCISO, RG nº 23.115.596-7, CPF nº
127.456.158-23,  residente  na  área  localizada  nas  coordenadas
N:0254.207/E:7.270.219,  conforme  levantamento  realizado  pela
Fundação Itesp, em anexo;

29)  MICHELLE  DOS  SANTOS  FERREIRA  SILVA,  RG  nº
40.034.846-9, CPF nº 372.474.008-54, ocupante da área localizada nas
coordenadas  N:0254.418/E:7.270.336,  conforme  levantamento
realizado  pela  Fundação  Itesp,  em  anexo,  residente  na  Rua
Constelação  Dourada,  nº  225-A,  Bairro  Jardim  Campinas,  São
Paulo/SP;

30)  MILTON  PINTO,  RG  nº  6.514.653,  CPF  nº  584.069.308-10,
ocupante  da  área  localizada  nas  coordenadas
N:0253.990/E:7.270.086,  conforme  levantamento  realizado  pela
Fundação  Itesp,  em  anexo,  residente  na  Estrada  Municipal  do
Verava, Km 9,5, Bairro Domingues, Ibiúna/SP;

31)  MONALISA  ELIAS  SERAFIM  DA  CARVALHO,  RG  nº
44.861.081-4,  CPF  nº  372.327.298-39  e  o  cônjuge  IVANEI
FERNANDO  FRANÇA  DE  CARVALHO,  RG  nº  41.989.294-1,
ambos residentes no imóvel cadastrado sob o nº 10 do Levantamento
Social  realizado  pela  Prefeitura  de  Iguape/SP,  em  anexo,
coordenadas:  -24.661930°/  -47.426707°  (coordenadas:
N:0254.415/E:7.270.315,  conforme  levantamento  realizado  pela
Fundação Itesp);

32)  OSMAR  CORREIA  DE  SOUZA,  RG  nº  33.582.378,  CPF  nº
284.866.048-18,  ocupante  da  área  localizada  nas  coordenadas
N:0254.371/E:7.270.201,  conforme  levantamento  realizado  pela
Fundação  Itesp,  em  anexo,  residente  na  Rua  Caminho  Cândido
Mota, nº 380, Bairro Jardim Angélica, Carapicuíba/SP;

33)  OZIEL  CORRÊA  PEREIRA,  RG  nº  14.779.785-8,  CPF  nº
022.031.798-48 e a cônjuge DORCAS HILDA DA SILVA PEREIRA,

5/45



RG  nº  23.116.430-0,  CPF  nº  127.917.628-84,  ocupantes  da  área
localizada  nas  coordenadas  N:0254.325/E:7.270.212,  conforme
levantamento  realizado  pela  Fundação  Itesp,  em  anexo,  ambos
residentes na Rua Caroline Florence, nº 245, Bairro Praia do Leste,
Iguape/SP;

34) PAULO MARCELINO DE BARROS, RG nº 6.016.150-4, CPF nº
313.259.698-18 e a cônjuge LAURINDA HELENA BARROS, RG nº
0MG-1529171, CPF nº 030.315.426-81, ocupantes da área localizada
nas  coordenadas  N:0254.410/E:7.270.377,  conforme  levantamento
realizado pela Fundação Itesp, em anexo, ambos residentes na Av.
Sebastião Marques, nº 445, Bairro Barra do Ribeira, Iguape/SP;

35) ROSEMEIRE GOMES, RG nº 20.686.397-04, CPF nº 103.980.508-
08,  residente  no imóvel  cadastrado sob o nº  11 do Levantamento
Social  realizado  pela  Prefeitura  de  Iguape/SP,  em  anexo,
coordenadas:  -24.661973°/  -47.426593°  (coordenadas:
N:0254.406/E:7.270.292,  conforme  levantamento  realizado  pela
Fundação Itesp);

36)  SÉRGIO  JOSÉ  DE  FREITAS,  RG  nº  18.118.823-5,  CPF  nº
967.928.416-68,  a cônjuge SILVÂNIA FERREIRA SEVERO, RG nº
36.957.496-5, CPF nº 334.874.718-09, ambos residentes na Rua Bahia,
nº 280, Bairro Aquarius, Iguape/SP e  PEDRO JOSÉ DE FREITAS,
residente  na  Rua  Paraíba,  nº  50,  Bairro  Aquarius,  Iguape/SP,
ocupantes  da  área  localizada  nas  coordenadas
N:0254.261/E:7.270.221,  conforme  levantamento  realizado  pela
Fundação Itesp, em anexo;

37) VALDENIR ANDRADE SANTANA, RG nº 20.508.794-2, CPF
nº 246.860.498-90 e a cônjuge  THAIS DOMINGUES SCACIOTTE
SANTANA, RG nº 30.741.206-4, CPF nº 280.170.608-66, ocupantes da
área localizada nas coordenadas N:0253.930/E:7.270.406,  conforme
levantamento  realizado  pela  Fundação  Itesp,  em  anexo,  ambos
residentes na Rua Manchester, nº 507, Bairro Balneário Monte Carlo,
Ilha Comprida/SP;

38)  VALERIA  ROSA  TORRES,  RG  nº  0MG  17.230.030,  CPF  nº
102.338.636-48,  ocupante  da  área  localizada  nas  coordenadas
N:0254.560/E:7.270.178,  conforme  levantamento  realizado  pela
Fundação Itesp, em anexo, ambos residente na Rua Rene Coimbra,
nº 180, Bairro Praia de Leste, Iguape/SP; e

39) DEMAIS OCUPANTES NÃO INDÍGENAS QUE VENHAM A
SER IDENTIFICADOS,

pelos fatos e pelos fundamentos jurídicos a seguir expostos.
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1. OBJETO DA AÇÃO:

A  presente  ação  visa  a  obter  tutela  jurisdicional  dos  direitos

territoriais  da  comunidade  indígena  da  Aldeia  Itapuã,  componente  da  Terra

Indígena  Ka’aguy  Hovy,  localizada  no  município  de  Iguape/SP,  terra  de

tradicional ocupação, em processo de demarcação, assim como, reflexamente, do

patrimônio público atinente ao bem imóvel correlato, hoje sob domínio formal do

ESTADO DE SÃO PAULO.

Pretende-se,  no  caso,  que  esse  juízo  imponha  aos  demandados

obrigações de fazer, especialmente para desocupação da área – a ser especificada

na  sequência  –  ilegalmente  ocupada,  assim  como,  desde  logo  (em  sede  de

antecipação de tutela), deveres de abstenção, evitando-se o aumento da ocupação

e do parcelamento irregular do solo apurados no local, e dos danos ambientais e

do consequente adensamento da população não-indígena daí decorrentes.

Trata-se,  portanto,  de  demanda  em  que  se  busca  garantir,  à

comunidade indígena da Aldeia Itapuã (componente da Terra Indígena  Ka’aguy

Hovy), o direito último de ser reintegrada e de permanecer na posse exclusiva do

seu território tradicional,  e  ao ESTADO DE SÃO PAULO o direito de não ter

ocupantes irregulares em área hoje ainda formalmente sob sua dominialidade.

Tais  pretensões,  como  se  verá,  são  trazidas  à  Justiça  Federal  em

Registro/SP em caráter de urgência, sendo consideradas indispensáveis, pelos ora

autores,  após  constatarem,  no  contexto  de  um  amplo  processo  de  mediação

conduzido no âmbito das Reclamações Pré-Processuais em epígrafe, a insuficiência

de  medidas  extrajudiciais  para  fins  de  garantir  os  direitos  territoriais  e

patrimoniais  atinentes  à  área  objeto  desta  ação,  assim  como  para  impedir  o

parcelamento irregular do solo em área pública.
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2.  FATOS:  DA  OCUPAÇÃO  IRREGULAR  DE  ÁREA  PÚBLICA  EM

PROCESSO  DE  DEMARCAÇÃO  COMO  TERRA  INDÍGENA,  DA

URGÊNCIA  DE  CONTER  O   ADENSAMENTO  POPULACIONAL  E  DA

NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO DA ÁREA

A tutela jurisdicional  visada envolve uma área da  Terra  Indígena

Ka’aguy  Hovy,  notadamente  nas  imediações  da  Aldeia  Itapuã,  localizada  em

Iguape/SP, assim como de uma gleba pública adjacente. 

Já  há muitos anos,  referida área,  que é tradicionalmente habitada

pelo povo Guarani, notadamente da etnia  Mbya, passou a ser ocupada também

por terceiros não-indígenas (como alguns dos ora demandados), os quais até não

muito tempo atrás conviviam em relativa harmonia, enquanto se aguardava sua

devida demarcação. Contudo, recentes eventos, relacionados a um movimento de

parcelamento  ilícito  do  solo  e  de  comercialização  indevida  de  lotes  da  área,

promoveu a chegada de novos ocupantes não-indígenas na área, daí surgindo,

sobretudo a partir de 2017, inúmeros atritos com a comunidade tradicional que

habita o local. Nesse contexto, a presente ação visa a, num primeiro plano, evitar o

agravamento desse quadro e, num segundo plano, assegurar a posse exclusiva da

comunidade indígena que ali vive, em respeito a seus direitos constitucionais.

2.1. Ocupação tradicional guarani na Terra Indígena   Ka’aguy Hovy  :

A  Terra  Indígena    Ka’aguy  Hovy   foi  reconhecida  como  sendo  de  

ocupação tradicional  do povo guarani  mbya,  por meio do Despacho  nº 06  da

Presidência da FUNAI, devidamente publicado no D.O.U nº 78, de 25/04/2017 e

no Diário Oficial do estado de São Paulo, de 30/05/2017. 

Após  cerca  de  07  (sete)  anos  de  estudos  multidisciplinares,

coordenados por antropólogo de qualificação reconhecida, como dispõe o Decreto

Presidencial  nº  1775/1996,  que  normatiza  o  processo  demarcatório,  foram

aprovadas as conclusões técnicas que delimitaram a Terra Indígena Ka’aguy Hovy

com uma área de aproximadamente 1.950 hectares e perímetro de 44 quilômetros,

integralmente incidentes no município de Iguape/SP.

8/45



Conforme atesta a Portaria  nº 150/2016, da Presidência  da Funai,

publicada  no  Diário  Oficial  da  União  em  18/02/2016  (cf.  cópia  em  anexo),

participaram também dos estudos técnicos o Governo do Estado de São Paulo e a

Prefeitura  de  Iguape/SP,  por  meio  de  técnicos  por  eles  mesmos  designados,

conforme comunicação constante do Processo Administrativo de Identificação e

Delimitação nº 08620.077509/2015-401. 

Atualmente, a população guarani da TI Ka’aguy Hovy é de cerca de

300 (trezentos)  indígenas,  distribuídos  em 07 (sete)  diferentes  aldeias:  Ka’aguy

Mirim (região Itagua), Jejyty (região Toca do Bugio), Ka’aguy Poty, Tekoa Porã e

Yvyty Mirim (região Icapara), Takuaty (região Aquarius) e Itapuã (região Praia do

Leste),  sendo  que  a  presente  ação  visa  a  tutelar  os  direitos,  sobretudo,  desta

última.

Rico na análise e citação de fontes escritas e orais diversificadas,  o

Relatório  de  Identificação  e  Delimitação  da  Terra  Indígena    Ka’aguy  Hovy  

(doravante, “RCID   Ka’aguy Hovy  ”) atesta a   tradicionalidade   da ocupação guarani na  

área  em  tela,  tanto  numa  perspectiva  atual,  relacionada  à  forma  própria  de

ocupação  pelos  grupos  indígenas  hoje,  fortemente  calcada  em  elementos  da

cosmologia  do  povo  guarani,  quanto  numa  perspectiva  histórica.  Sobre  esse

último ponto, o resumo do RCID Ka’aguy Hovy destaca:

As pesquisas arqueológicas no Vale do Ribeira apresentam a
região como uma área de fronteira fluida entre as ocupações
guarani e tupi no período pré-colonial. É interessante notar
que na mesma região onde se localiza a TI Ka’aguy Hovy
foi encontrado e estudado o sítio arqueológico tupiguarani
da  Toca  do  Bugio (Scatamacchia  &  Rambelli,  2008),  cuja
datação de peças de cerâmicas remonta a 1.100 anos atrás.
Embora seja difícil precisar se os habitantes do sítio eram
Guarani  ou  Tupi,  ou  se  poderiam  conviver  ambos  os
grupos em tempos ou espaços distintos na mesma região, é
notável que tenha sido encontrado na região um cachimbo
muito  semelhante  ao  que  é  utilizado  atualmente  pelos
Guarani  de  todo  o  Vale  do  Ribeira,  que  o  chamam  de
petygua.  Considera-se  que  os  Guarani  ocupavam  a  parte
meridional do Estado no momento da Conquista, tendo se

1A  Terra  Indígena  Ka’aguy  Hovy teve  seus  estudos  autorizados  por  meio  da  Portaria  nº

1564/PRES,  de  19/10/2010,  complementada  pelas  Portarias  nº  925/PRES,  de  16/06/2011;  nº
985/PRES, de 03/08/2012, nº 962/PRES, de 05/10/2015, e nº 150/PRES, de 18/02/2016, sendo os
trabalhos coordenados por Igor Alexandre Badolato Scaramuzzi, doutor e mestre em antropologia
social pelas Universidades Estaduais de Campinas e de São Paulo (UNICAMP e USP).
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tornado o grupo indígena majoritário da então Capitania de
São Vicente  desde o segundo quartel  do século XVII,  por
conta  das  expedições  de  captura  de  cativos  guarani,
realizadas pelos bandeirantes paulistas, que substituíram os
demais  grupos  tupi  e  tapuia  com  quem  os  Guarani
conviviam na região até a chegada dos europeus. A história
da ocupação guarani em toda a região do Vale do Ribeira é
bastante  rica  e  complexa  e  pode  ser  reconstruída
parcialmente por meio de sistematização de fontes escritas
e  arqueológicas  e  por  meio  da  memória  oral,  tanto  dos
Guarani como de moradores não indígenas mais antigos
que tiveram contato com os índios ao longo de sua história.
Por tratar-se de região com a cobertura vegetal  do Bioma
Mata Atlântica  mais densa até  hoje,  e na qual  as  grandes
obras de infra-estrutura (rodovias e linha férrea) tardaram a
chegar, a  ocupação guarani no Vale do Ribeira permaneceu
por muito tempo pouco visível, embora sua presença tenha
sido  documentada  já  na  época  da  Conquista.  Até  1914,  a
circulação  da população do Vale  do Ribeira  era  realizada
exclusivamente  através  de  vias  fluviais.  Posteriormente  a
essa  data,  com  a  criação  da  ferrovia  Sorocabana,  ramal
Santos-Juquiá, passou-se a escoar a produção dos pequenos
distritos e colônias por meio da via-férrea. A Rodovia Régis
Bittencourt,  hoje  principal  meio  de  acesso  à  região  foi
inaugurada em 1961. Durante todo esse período, as matas do
Vale  do  Ribeira  permaneceram  pouco  exploradas  pela
colonização,  permitindo  aos  Guarani  uma  ocupação
autônoma,  que  vez  por  outra  cruzava  com  fazendeiros,
agentes do Estado ou da Igreja e outros não indígenas que
deixaram  memória  escrita  do  contato  com  os  Guarani  e
contribuíram para uma reconstrução parcial dessa dinâmica.
Mesmo que tenham tido um tímido reconhecimento formal
de sua ocupação no Vale do Ribeira, na primeira metade do
XIX,  a  partir  da  criação do  antigo aldeamento  do  Rio  do
Peixe,  esse  reconhecimento  sempre  foi  ameaçado  pelo
processo de colonização e pelas diretrizes assimilatórias que
orientaram  a  política  indigenista  desde  o  Império  até  a
promulgação da Constituição de 1988. Deve-se notar ainda
que  até  mesmo  o  Rio  do  Peixe,  que  constituía  o  único
aldeamento  reconhecido  pelo  governo  dentre  os  diversos
pontos  de  ocupação  tradicional  dos  Guarani  no  Vale  do
Ribeira durante o século XIX, foi flagrantemente esbulhado
dos  índios,  em  processo  violento  ocorrido  no  início  do
século  XX,  culminando  na  criação  da  antiga  colônia  de
Alecrim (atual Município de Pedro de Toledo). Os Guarani
resistiram e permaneceram ocupando não apenas a região
próxima de Pedro de Toledo, para qual fugiram depois dos
ataques movidos pelos colonos, mas também dispersos por
toda a bacia do Rio Ribeira, em regiões onde o Serviço de
Proteção ao Índio/SPI atuou  novamente para removê-los.
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O local para qual parte do grupo fugiu, na região do Rio do
Azeite, foi onde o Serviço de Proteção ao Índio/SPI criou o
Posto  Indígena  de  Itariri,  para  onde  tentou,  sem sucesso,
transferir  toda  a  população  guarani  do  Vale  do  Ribeira,
liberando  o  restante  das  suas  terras  tradicionalmente
ocupadas para a colonização.
(grifos nossos)

Já a respeito do modo particular da ocupação indígena hoje existente

sobre a TI Ka’aguy Hovy, o RCID aponta que:

São diversos os aspectos cosmológicos e culturais que fazem
parte  da  vida  do  povo  Guarani  que  apenas  podem  ser
produzidos  e  transmitidos  se  estiverem  conectados  com
elementos  ligados  ao  que  as  sociedades  ocidentais  de
tradição escrita  entendem como “natureza”.  Os elementos
que integram o “guarani  teko ou mbyareko”,  o  modo de
vida,  o  jeito  de  viver  guarani,  como,  por  exemplo,  a
mobilidade  e  a  multilocalidade,  estão  ligados  tanto  ao
universo onírico (dos sonhos) e xamânico, como também ao
ecossistema da Mata Atlântica, já que é a busca de locais de
uso  e  ocupação  próximos  do  oceano  que  compõe  os
percursos  de  vários  indivíduos  e  coletivos.  Sobre  as
atividades de caça, agricultura e coleta, é possível dizer, que
são  orientadas,  tanto  pelas  entidades  não  humanas
(sobrenaturais),  que  controlam os  entes  envolvidos  nessas
atividades  (homens,  animais,  plantas,  montanhas,  rios),
como também pelo ecossistema habitado por esse povo. No
que  diz  respeito  às  concepções  de  felicidade  e  de  saúde,
pode-se  afirmar  que  elas  só  se  concretizam  e  adquirem
sentido quando os Guarani vivem no tekoa; quando estão
em  harmonia  com  os  entes  não-humanos  que  vivem  nos
espaços  que  os  circundam  e,  por  fim,  quando  possuem
espaços ambiental  e  ecologicamente  adequados,  nos quais
estas  relações  podem  se  concretizar  plenamente.  Desse
modo,  os  aspectos  do  que  poderíamos  denominar  como
cosmologia, religião ou sistema cultural dos Guarani não
existem  de  forma  desconexa  das  condições  ecológicas  e
ambientais consideradas por eles como as ideais para sua
reprodução  física. O  modo  de  conhecer  não  depende
somente  da transmissão de saberes  pelos mais velhos aos
mais novos,  mas também da prática  e da atualização que
acontece  nas  experiências  pessoais  e  subjetivas  que  se
consubstanciam  quando  conectadas  ao  ambiente  e  às
condições ecológicas dos lugares em que habitam. […]
Os  estudos  etno-históricos,  ambientais,  cartográficos,
documentais,  fundiários  e  demográficos  realizados  pelo
presente GT demonstram que a Terra Indígena Ka ́aguy
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Hovy atende os quatro requisitos presentes no parágrafo
1º  do Art.  231 da Constituição  de 1988,  configurando-se,
portanto, como uma “terra tradicionalmente ocupada”. Em
seu conjunto, as peças técnicas e documentos juntados aos
autos  do  Processo  FUNAI  nº  08620.077510/2015-74,
devidamente  considerados no relatório circunstanciado em
causa,  comprovam  a  existência  de  vínculo  indissolúvel
entre os Guarani e esta porção do seu território tradicional,
qual  seja,  a  região  do  Complexo  Estuarino-Lagunar  de
Iguape, Cananéia e Paranaguá e do Vale do Ribeira, a qual
compõe o mundo terreno Guarani Mbya -   yvy rupa  . Neste
sentido, a Terra Indígena Ka ́aguy Hovy integra o conjunto
mais amplo das aldeias Guarani Mbya no litoral do Brasil,
apresentando características ambientais que possibilitam o
exercício pleno do   mbyareko   - o modo de vida Guarani  . 

2.2.  Fatos  apurados  no  Inquérito  Civil  Público  nº  1.34.040.000003/2018-71

(surgimento  de  loteamento  irregular  no  interior  da  Terra  Indígena  Ka’aguy

Hovy):

Essa ocupação tradicional, que levou a FUNAI a reconhecer a Terra

Indígena  Ka’aguy Hovy  como território  protegido constitucionalmente,  há anos

não se dá,  porém,  de  forma exclusiva.  Pelo  contrário,  como já  mencionado,  a

região da Aldeia Itapuã, dela integrante,  além de ocupada pelos indígenas que

tradicionalmente ali  vivem, também tem sido palco de recentes  ocupações  por

terceiros. 

E embora, inicialmente, terceiros e indígenas mantivessem entre si

uma convivência  de relativa harmonia,  aguardando a demarcação devida,  por

volta do ano de 2017 movimentações conduzidas por alguns deles,  em especial

pelo demandado    JOSÉ PAES   (vulgo “Zé do Bico”)  alteraram esse quadro. De

fato, nessa época, indígenas passaram a identificar um adensamento de ocupações

de terceiros na entrada da Aldeia Itapuã, motivado por pessoas que passaram não

apenas a ali viver, mas também a desmembrar, a comercializar e a doar lotes no

local.  Com  isso,  o  que  se  viu  foi  o  adensamento  do  número  de  casas  ali

construídas e do número de residentes não indígenas na área – gerando, assim,

um  início de    pressão   sobre a posse que a comunidade guarani exercia de forma  

razoavelmente pacífica até então.
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Essa pressão possessória – que se desdobrava em afetações   a direitos  

de passagem     e ao direito de convivência pacífica   entre os grupos que ali vivem   – levou

a COMISSÃO GUARANI YVYRUPA – CGY, em nome e a pedido da comunidade

indígena local,  a  apresentar  à  Procuradoria  da  República  em Registro/SP,  em

05/12/2017, uma representação noticiando a prática de parcelamento irregular do

solo que vinha sendo conduzida dentro dos    limites   da Terra Indígena    Ka’aguy  

Hovy  .  

Segundo a representação, já quando da realização dos trabalhos de

campo  voltados  à  elaboração  dos  estudos  de  natureza  fundiária  e  cartorial

pertinentes ao RCID da citada terra indígena, havia sido constatado que um dos

ocupantes  não-indígenas,  o  Sr.  JOSÉ PAES,  estaria  promovendo  loteamento   de  

parcela de imóvel rural que,  supostamente,  disporia na condição de possuidor.

Na  ocasião,  em  fins  de  março  de  2016,  a  FUNAI  já  teria  identificado  a

comercialização de mais de 50 (cinquenta) lotes no local.

Diante  dessa  constatação,  esses  loteamentos  foram  noticiados  à

Procuradoria Federal Especializada junto à Funai, com atuação na Coordenação

Regional Litoral Sudeste – COR-LISE, ainda em 08/04/2016 (cf. Ofício 001/2016-

GT/Port.062/2016,  fls.  27/29  dos  autos  físicos  do  IC  anexo),  para  adoção  de

providências,  pois  já  se  estimava  o  surgimento  de  conflitos  decorrentes  da

proximidade dessas novas ocupações com a Aldeia Itapuã. 

O  Sr.  JOSÉ  PAES,  cabe  mencionar,  já  havia  sido  alvo,  em  um

levantamento fundiário prévio realizado em 29/03/2016 (conforme documento em

anexo), de cientificação no sentido de que não poderia ocupar a área em tela, eis

que ela era de ocupação tradicional indígena, de modo que a comercialização de

lotes por ele promovida, nesse contexto, seria ilegal. A despeito disso, o Sr. JOSÉ

PAES não  apenas  não  se  absteve,  como  intensificou  o  desmembramento  e  a

comercialização de lotes no local, como apurado em reunião realizada na Terra

Indígena  Ka’aguy Hovy  em 27/10/2017. Durante a reunião, no mais, foi possível

visualizar  in  loco  diversas  intervenções  no  local,  tais  como  desmatamentos,

construções de novas casas, abertura de estradas e movimentação de caminhões. 
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Diante  desse  cenário,  exposto  na  citada  representação,  a

Procuradoria da República em Registro/SP instaurou o Inquérito Civil Público

em epígrafe, no bojo do qual passou a realizar uma série de diligências, visando a

compreender melhor o caso.

De plano, requisitou-se à Polícia Militar Ambiental uma vistoria  in

loco. 

Efetivada  a  diligência,  foi  possível  constatar  a  procedência  da

representação encaminhada, não por acaso tendo sido, então, lavrados 12 (doze)

autos de infração ambiental e 09 (nove) boletins de ocorrência2, encaminhados por

meio OFÍCIO Nº 3 BPAmb-087/230/18 (fls. 73/240 dos autos físicos do IC anexo).

Da análise dos documentos enviados pela Polícia Militar Ambiental,

ficou patente que a área em tela vinha mesmo sendo alvo de   diversas ocupações  . E

mais  ainda,  ficou  evidente  que,  segundo  alguns  de  seus  próprios  ocupantes,

ouvidos  durante  da  lavratura  dos  referidos  boletins  de  ocorrência  e  autos  de

infração,  muitas das ocupações se deram após “  aquisição da posse/propriedade de  

lotes,  junto  ao  Sr.    JOSÉ  PAES  ”.  Este  fato,  aliás,  foi  por  ele  mesmo  admitido,

quando  confirmou  a  policiais  que  havia  vendido  parte  de  uma  área  de  que

supostamente  teria  posse,  tanto  assim  que,  inclusive,  forneceu  na  ocasião  os

dados de seus compradores, com base em contratos de compra e venda.

No mais, partindo dos limites cartográficos da Ka’aguy Hovy, que já

então  estava  identificada  e  delimitada  pela  área  técnica  da  FUNAI,  a  Polícia

Militar Ambiental confirmou “que as áreas autuadas pela Estrada da Barra, Km 13,

nesta urbe [Iguape/SP],    estão localizadas no interior da Terra Indígena  ” (cf.  fls.

272/273 dos autos físicos do IC anexo).

Isso  constatado,  a  Procuradoria  da  República  ora  autora  expediu

diversos ofícios à Prefeitura de Iguape/SP, requisitando, em síntese, informações

sobre o caráter regular ou irregular do loteamento detectado, à luz da legislação

urbana local, assim como sobre eventuais medidas que teriam sido adotadas pela

municipalidade em face de uma possível ilegalidade. 

2   Em  desfavor  de:  José  Paes,  Paulo  Marcelino  de  Barros,  Marcos  Roberto  Domingues,
Arquimedes Froes de Almeida, Edilene da Silva Couto Ribeiro,  Monalisa Elias Serafim da
Silva, Andreia Elias, Michelle dos Santos Ferreira Silva, Alexandre da Silva Gomes, Carlos
Francisco Laurindo, Ellen Cristina da Silva Valentim Julia, Isabel Cristina de Freitas, Laércio
Antônio de Oliveira, Osmar Correia de Souza e Carlos Francisco Laurindo.
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A Prefeitura de Iguape/SP, após um estranho silêncio persistente, e

sucessivas cobranças e reiterações, finalmente se manifestou por meio do OFICIO

Nº 38/2019 – GAB, de 14/02/2019, em que esclareceu, entre outros, o seguinte (cf.

fl. 308 dos autos físicos do IC em anexo):

[…]  4)  A  respeito  das  medidas  adotadas  em  face  do
loteamento  irregular  noticiado,  informamos  que  o
responsável  pelo  loteamento,  José  Paes,  bem  como  4
proprietários dos imóveis encontrados na área em questão,
foram notificados para que regularizem sua situação junto
à Prefeitura, conforme anexo,  permitindo, assim, analisar os
documentos, constatar o parcelamento irregular e tomar as
providências  pertinentes  à  Lei  Municipal  nº  708/81  e  Lei
Federal nº 6.766/89. (sem grifos no original)

Considerando  que  tal  indicativo,  apresentado  pela  Prefeitura,

denotava que a situação dos lotes em tela era efetivamente irregular inclusive à luz

da  legislação  urbana  local  (afinal,  assim  não  fosse,  não  haveria  por  que  se

regularizar nada), mas não apontava quais providências tinham sido tomadas em

face disso, novos ofícios lhe foram expedidos.

A  Prefeitura  de  Iguape/SP,  em  resposta,  por  meio  do  Ofício  nº

041/2020 – Gab (fls. 376/462 dos autos físicos do IC em anexo), informou que:

De  acordo  com  os  documentos  apresentados  a  esta
Prefeitura  pelos  notificados,  todos  os  ocupantes  atuais
adquiriram  suas  áreas  através  de  Contrato  de  Cessão  e
Transferência  de  Direitos  Possessórios.  Tal  aquisição  foi
efetivada em compra direta com o Sr.    José Paes  , através de  
moeda nacional corrente ou bens.
Foram protocolados pelos notificados e também por outros
ocupantes,  não  notificados,  documentos  solicitando  o
cadastramento das áreas  junto à municipalidade para fins
exclusivos  de  tributação  nos  termos  do  art.  32  do  CTN,
conforme relação abaixo: […] 
Com relação  ao  Sr.  José  Paes,  a  área  necessita  de  alguns
esclarecimentos: […] 
Esta área, antes da ocupação, pelo atual posseiro, foi objeto
de  intervenção  com  abertura  de  ruas  por  antigos
interessados  na  área,  que  pretendiam  ali  estabelecer  um
loteamento  regular.  Tal  pretensão  não  logrou  êxito  e  foi
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abandonado  com  ruas  parcialmente  abertas,  conforme
demonstram imagens em anexo. A partir de 2010 a área vem
sendo identificada pela FUNAI e, de acordo com documento
em  anexo,  se  encontra  Identificada/Aprovada/FUNAI.
Sujeita a Contestação, não estando ainda Homologada.
De posse destas informações, foi feito um convite ao Sr. José
Paes  para  uma  reunião  na  prefeitura  e  este  prontamente
atendeu ao pedido comparecendo no dia 06 de dezembro de
2019,  no  Departamento  de  Desenvolvimento  Sustentável
onde foi realizada uma reunião com a presença do Sr. José
Paes  e  sua  esposa,  Sra.  Cremildes  Maria  da  Silva Paes,  a
Diretora de Planejamento,  Srta.  Giulia Barreto Bezerra  e a
Diretora do Departamento de Desenvolvimento Sustentável,
Sra. Selma Xavier Pontes.
Esta  reunião  tratou  deste  procedimento,  da  situação
ambiental e fundiária da área e da necessidade do Sr. José
Paes adotar providências elencadas na ata, cópia em anexo,
da  citada  reunião,  para  o  prosseguimento  da  análise  do
cadastramento da mesma. 
(sem grifos no original)

O  noticiado  surpreendeu  o  Ministério  Público  Federal,  pois,  no

documento, a Prefeitura de Iguape/SP sugeria que poderia adotar providências

de  regularização  da  ocupação  promovida  pelo  Sr.  JOSÉ  PAES,  mesmo

reconhecendo que a área em tela já havia sido identificada e delimitada como

Terra Indígena pela análise técnica da FUNAI. Diante disso, expediu um  novo

ofício à Prefeitura de Iguape/SP, requisitando que informasse, de forma direta e

objetiva, se havia acolhido  o pleito formulado por JOSÉ PAES (fls. 471/475 dos

autos  físicos  do  IC  em  anexo),  e  pontuando  que  ele  encontraria  óbices na

legislação vigente.

Em resposta,  aparentemente,  a  Prefeitura  de Iguape/SP refluiu,  e

indicou,  pelo  Ofício  nº  451/2020  (cf.  fls.  482/483  do  IC  em  anexo),  que  seu

Departamento de Desenvolvimento Sustentável proferiu despacho no sentido de

que “a área está, em princípio, inserida na Terra Indígena Ka’aguy Hovy à espera da

homologação, o que impede a sua regularização nesta situação, por parte da Prefeitura”. 
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Estas  diligências  iniciais,  conduzidas  em  favor  da  instrução  do

Inquérito  Civil  Público  nº  1.34.040.000003/2018-71,  confirmaram,  portanto,  as

ilegalidades noticiadas pela CGY.

De  fato,  delas  ficaram  claras  não  somente  a  existência  de

loteamento irregular/clandestino no interior da Terra Indígena    Ka’aguy Hovy  ,

como também uma   ampliação recente    das ocupações  ,  apesar da notória existência

de um processo demarcatório em curso.

A irregularidade  de  tal  loteamento,  vale  pontuar,  revelou-se  no

mínimo3 tridimensional:  num  primeiro  plano,  muitas  das  ocupações  foram

detectadas sobre áreas de proteção ambiental, tendo sido esse o motivo que levou

à lavratura dos já citados autos de infração e boletins de ocorrência, pela Polícia

Militar Ambiental; num segundo plano, tais ocupações detectadas aparentemente

também  violaram  normas  relativas  ao  parcelamento  do  solo,  como  a  Lei  nº

6.766/1979, porque sem qualquer registro junto à Prefeitura de Iguape/SP e aos

órgãos ambientais; por fim, e mais relevante, ao incidir sobre área já identificada

como  tradicionalmente  ocupada  pelo  povo  Guarani violaram  direitos

possessórios da comunidade indígena que ali vive, nos termos do art. 231 e do art.

20, XI, da Constituição Federal.

Especificamente  em relação  a  essa  terceira  dimensão,  ficou  claro,

ainda, que  tal ilicitude era de ciência do Sr  .  JOSÉ PAES  ,  autor do loteamento

detectado,  ao  menos  desde  29/03/2016,  pois  o  imóvel  de  que  ele  alega  ser

posseiro  foi  mencionado  no  levantamento  fundiário  pertinente  ao  Processo

Administrativo de Identificação e Delimitação nº 08620.077509/2015-40, em curso

na FUNAI, atinente à Terra Indígena Ka’aguy Hovy, e na ocasião ele foi, como fito,

informado (cf. doc. em anexo) de que ocupava uma área inserida nos limites da

terra  em  processo  de  demarcação.  E  apesar  disso,  o  Sr.    JOSÉ  PAES    seguiu  

desmembrando e comercializando lotes.

3Diz-se  no  mínimo pois,  como se  verá  mais  adiante,  a  ocupação  em tela  também  se  deu em
violação à dominialidade pública da área, hoje registrada como terra devoluta de titularidade do
estado de São Paulo.
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Com efeito,  mais de um ano depois de ser cientificado   de que ocupava  

uma  área  sob  processo  de  demarcação,  referido  demandado,  em  10/03/2017,

celebrou um “contrato” de cessão e transferência de direitos possessórios, com a

demandada ANDREIA ELIAS FRANÇA (cf. fls. 395/399 dos autos físicos do IC

em anexo). Seguindo nessa linha, em 01/06/2017, fez o mesmo com a demandada

MONALISA ELIAS SERAFIM DA SILVA (cf. fls. 406/407 dos autos físicos do IC

em anexo). 

Trata-se, aqui, apenas de alguns exemplos de como a promoção de

loteamento na área em tela foi  expandida já  sob a percepção de que isso não

poderia ser feito. Mas esse movimento não parou ali. 

Para além deles, os já citados boletins de ocorrência e os autos de

infração ambiental lavrados pela Polícia Militar Ambiental, especialmente aqueles

juntados a partir da fl. 132 dos autos físicos do IC em anexo, permitiram ver que,

em janeiro de 2018, já puderam ser “observados recentes focos de desmatamento, além

de construções já acabadas”.

Como  era  de  se  esperar,  esse  movimento  de  crescente  ocupação

irregular da área em tela fez acentuar a a press  ão sobre a comunidade indígena  

local   uma   série de conflitos   entre ela e os não-indígenas ocupantes do loteamento  

irregular. 

Entre as várias notícias nesse sentido, que passaram a aportar no

Inquérito Civil Público mencionado, destaca-se a relatada em despacho datado do

dia 16/07/2018 (cf. fls. 275/282 dos autos físicos do IC em anexo):

Entrementes,  no  começo desta  semana,  fui  contatado pela
Polícia  Militar  Ambiental  de  Iguape,  e  dela  recebi  a
informação de que o Cacique da Aldeia Itapuã (localizada
no  interior  da  T.I.  Ka’aguy  Hovy),  Sr.  Marcílio,  lhe  teria
relatado que seu filho fora proibido, pelo Sr.   JOSÉ PAES  , de  
construir uma residência na área em tela. E tal informação,
de fato, foi confirmada quando este signatário, em contato
telefônico travado na presente data com a nora do Cacique
Marcílio,  Sra.  Cleo,  a  qual,  ainda,  narrou  que  o  Sr.  JOSÉ
PAES, na ocasião, teria ameaçado a ela a seu marido caso
não mudassem de ideia.
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Destacam-se,  ainda,  relatos  trazidos  pelo  Conselho  Indigenista

Missionário – CIMI (cf. fls. 358/365 dos autos físicos do IC em anexo), vindos de

lideranças  indígenas  da  comunidade  indígena  da  Aldeia  Itapuã,  acerca  das

dificuldades  que  vêm  enfrentando  em  razão  da  crescente  ocupação  do  seu

entorno por não indígenas.

De acordo com o CIMI, os indígenas estariam vendo um aumento da

ocupação por não-índios nos arredores da Aldeia, decorrente, especialmente, da

venda de lotes pelo Sr. JOSÉ PAES (vulgo “Zé do Bico”). Nesse plano, placas de

“vende-se” estariam sendo colocadas ao longo da estrada,  novas áreas vinham

sendo  abertas  para  a  realização  de  futuras  construções,  e  novas  construções

estavam sendo erigidas. Mais ainda, o Sr.   JOSÉ PAES   e outros moradores do local  

(como  o  Sr.  SÉRGIO JOSÉ  DE  FREITAS,  vulgo  “Sérgio  Aprendiz”)  vinham

constrangendo   a comunidade indígena  ,  para que   saísse    da área em tela  , aduzindo

que  ela  não  seria  terra  indígena,  mas  sim “área  particular”.  Aludiu-se,  nesse

plano, episódio em que o Sr.   JOSÉ PAES   teria proibido uma família indígena de  

construir uma moradia nas proximidades, e ameaçado, na presença de crianças, a

desfazê-la  , caso fosse levada a cabo a construção  .

O  CIMI  reportou,  ainda,  outras  provocações  e  acusações  que

estariam sendo feitas aos indígenas, como a, em tese, realizada pelo Sr. SÉRGIO,

que teria passado a ventilar que jovens indígenas “roubaram” madeira da sua

propriedade  para  confecção  de  artesanato.  Outro  relato  mencionou  que  o  Sr.

JOSÉ PAES teria quebrado uma bancada montada pelos indígenas às margens da

estrada para comercialização de artesanato aos finais de semana e feriados. 

Diante  dessas  informações,  a  Procuradoria  da  República  em

Registro/SP requisitou à Polícia Militar Ambiental uma nova diligência no local, a

fim  de  verificar  se  os  já  citados  embargos  impostos  pelos  autos  de  infração

ambiental lavrados em 2018 (cf. o já citado OFÍCIO Nº 3 BPAmb-087/230/18 – fls.

73 e seguintes dos autos físicos do IC em anexo) estavam sendo respeitados ou, ao

revés, teriam sido descumpridos, assim como verificar se haviam sido promovidas

novas intervenções na área.
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Em resposta, a Polícia Militar Ambiental de Iguape/SP, pelo Ofício

nº 3ºBAmb-546/230/20 (cf.  doc. 55 do IC em anexo –  última parte4),  informou

que, em   nova fiscalização na área  , lavrou mais 08 (oito) boletins de ocorrência e

mais  12  (doze)  autos  de  infração  ambiental  5  ,  por  ter  constatado  o  

descumprimento   de embargos impostos anteriormente a seus ocupantes  .

A PMA esclareceu ainda que, além de constatar o descumprimento

dos embargos impostos em 2018, constatou a intervenção em   duas novas áreas  ,  

com  supressão  de  vegetação,  razão  pela  qual  lavrou  novos  boletins  de

ocorrência e autos de infração ambiental, todos em desfavor de JOSÉ PAES.

De  fato,  os  boletins  de  ocorrência  e  autos  de  infração  ambiental

lavrados  pela  PMA,  em  razão  do  descumprimento  de  embargos  impostos

anteriormente,  evidenciam  que  o  loteamento  irregular  em  tela  seguiu  sendo

palco de   novas intervenções  , a partir das  seguintes ações:  conclusão e ocupação

de  obras;  ampliação  de  construções  já  então  existentes;  edificação  de  novas

construções;  supressão  de  vegetação  em  diversos  estágios  de  regeneração;

limpeza e roçadas periódicas;  nivelamento do solo com maquinário6;  e abertura

de outras duas novas áreas.

Em  suma,  ao  longo  da  instrução  do  Inquérito  Civil  Público  nº

1.34.040.000003/2018-71,  pôde-se  não  apenas  confirmar  as  notícias  de  um

loteamento irregular existente na entrada da Aldeia Itapuã, integrante da Terra

Indígena  Ka'aguy Hovy,  mas também atestar  uma    expansão    das ocupações de  

terceiros,  por  meio  do  desmembramento  e  da  comercialização  indevidas  de

lotes, sobretudo por ação do Sr. JOSÉ PAES.

É  imperioso  consignar  que  essa  pressão  sobre  a  posse

tradicionalmente exercida na Aldeia Itapuã fez com que parte da comunidade que

ali vivia deixasse o local, no início de 2021, reocupando uma outra área, localizada

no interior do Parque Estadual do Prelado (Mosaico da Jureia-Itatins), onde antes

houvera um aldeamento do Povo Guarani.

4 Documento  sem  numeração  de  fls.  devido  à  conversão  da  tramitação  do  IC,  de  física  para
eletrônica.

5 Em desfavor de: Davi Sales de Oliveira, Marcos Roberto Domingues, Monalisa Elias Serafim da
Silva,  Andreia  Elias,  José  Paes,  Ellen  Cristina  da  Silva  Valentim  Júlia,  Laércio  Antônio  de
Oliveira, Osmar Correia de Souza e Nelson Martins.

6 Cf. tópico “RELATÓRIO DA AUTORIDADE POLICIAL” constante nos boletins de ocorrência
ambiental citados.

20/45



Em razão desta ocupação, a Fundação Florestal,  gestora da citada

unidade de conservação,  deflagrou,  perante o Tribunal  Regional  Federal  da 3ª

Região,  a  Reclamação  Pré-Processual  nº  5000573-29.2021.4.03.6100,  com  vistas,

inicialmente, a promover a saída pacífica destes indígenas do interior do Parque.

Mas  como  se  verá  a  seguir,  após  todos  os  atores  atuantes  na  Reclamação

perceberem o que havia motivado essa (re)ocupação (vale  dizer,  a  pressão de

terceiros na Aldeia Itapuã), e realizarem diligências no sentido de compreender os

contornos do loteamento irregular em tela, acabaram celebrando um acordo, que

permitiu  a  permanência  provisória  do grupo indígena  no Prelado,  até  que os

ocupantes irregulares da Terra Indígena Ka'aguy Hovy, especificamente na região

da Aldeia Itapuã, fossem dali retirados.

2.2)  Fatos  verificados  no  bojo  da  Reclamação  Pré-Processual  nº  5000573-

29.2021.4.03.6100 e da Reclamação Pré-Processual nº 5008529-96.2021.4.03.6100

Como  referido,  a  Reclamação  Pré-Processual  nº  5000573-

29.2021.4.03.6100 foi  deflagrada  por  iniciativa  da  Fundação  Florestal,  em

13/01/2021, objetivando, na origem, a saída pacífica das famílias indígenas que se

estabeleceram no interior  do Parque Estadual  do Prelado (pressionadas,  como

depois  todos  os  envolvidos  puderam  ver,  pelo  avanço  das  ocupações  não-

indígenas nas proximidades da Aldeia Itapuã).

Após a realização de cerca de 10 (dez) sessões, a partir das quais foi

possível identificar e compreender as questões subjacentes à ocupação do Parque

Estadual do Prelado, em 26/03/2021 chegou-se a um acordo, do qual se destacam

os seguintes trechos (cf. doc. 62 do IC em anexo – última parte7):

[…] A mediação desenhou seu trabalho de forma estratégica,
em duas dimensões de tratamento dos conflitos, de forma
consensuada com os participantes.  São elas:  1)  conflito de
intrusão da área de origem, Terra Indígena Ka’aguy Hovy,
objeto do Inquérito Civil Público nº 1.34.040.000003/2018-
71,  descrita  neste  termo  e;  2)  conflito  da  presença  e
necessidade  de  regulação  da  permanência  provisória  da
comunidade Pacurity-Iguape na área do Prelado. 
[…] 

7 Documento  sem  numeração  de  fls.  devido  à  conversão  da  tramitação  do  IC  de  física  para
eletrônica.
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Ao final,  foram solucionadas consensualmente as questões
discutidas, em virtude do que as partes deliberaram em se
obrigar ao cumprimento das cláusulas e condições a seguir.
E,  assim,  ficam  acordados  os  seguintes  termos  para  a
permanência tradicional provisória da comunidade indígena
da Aldeia Pakurity-Iguape, na região em que atualmente se
encontra, dentro dos limites do Parque Estadual do Prelado,
em Iguape/SP.
[…] 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
A  Fazenda  do  Estado  de  São  Paulo  se  compromete  a
engajar esforços, no âmbito da mediação, para garantir o
enfrentamento do parcelamento irregular do solo realizado
pelo  Sr.  José  Paes,  em área  sobreposta  à  Terra  Indígena
Ka’aguy  Hovy,  objeto  do  Inquérito  Civil  Público  nº
1.34.040.000003/2018-71, em trâmite no Ministério Público
Federal em Registro/SP. Para tanto, estudará, junto com o
Ministério  Público  Federal,  PFE-FUNAI  e  a  assessoria
jurídica  da  comunidade,  a  adoção  de  soluções  judiciais
e/ou extrajudiciais, isoladamente ou em conjunto com os
demais atores envolvidos, com todos os meios e recursos
que estiverem ao seu alcance.
[…] (sem grifos no original)

Homologado  o  acordo,  pelo  E.  Tribunal  Regional  Federal  da  3ª

Região, deliberou-se pela abertura de uma nova Reclamação Pré-Processual, para

tratar  especificamente  da  desintrusão  da  área  de  origem  (qual  seja,  a  Aldeia

Itapuã),  localizada no interior  da Terra  Indígena  Ka’aguy Hovy,  em Iguape/SP.

Assim, essa nova  Reclamação Pré-Processual,  de nº 5008529-96.2021.4.03.6100,

serve, precisamente, a tal fim, sendo que a   presente ação civil pública visa a dar  

cumprimento à cláusula décima quarta do acordo, acima transcrita.

Feita esta contextualização, cabe mencionar que, no bojo das duas

Reclamações  Pré-Processuais  epigrafadas,  foram realizadas  diversas  sessões  de

mediação, nas quais foi possível compreender detalhes do loteamento irregular

em  tela,  em  complemento  às  diligências  que  já  haviam  sido  efetivadas  na

instrução do mencionado Inquérito Civil Público nº 1.34.040.000003/2018-71.
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Nessa linha, foi possível constatar que  diversas ocupações de não-

indígenas margeiam a Terra Indígena citada (cuja área total é representada em

laranja, no mapa abaixo8), notadamente incidindo nas Glebas 134, 136, 138 e 139

da área em tela (em destaque no retângulo vermelho):

8Cumpre  esclarecer  que  as  cores  utilizadas  nos  mapas  e  fragmentos  acima  consideram  as
informações  apuradas  em  sede  de  ação  discriminatória  e  posterior  demarcação  e  destinação,
significando:
    a) áreas em vermelho: áreas particulares;
    b) áreas em verde: áreas públicas  (devolutas) não destinadas;
    c) áreas em azul: áreas que eram devolutas, que foram legitimadas e passaram ao domínio
particular.
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Ainda,  foi  possível  verificar  que tais  ocupações  de não-indígenas,

nas Glebas  134, 136, 138 e 139 da área, mostram-se irregulares, desde logo, pois

incidentes em  imóvel registrado como de domínio    público  ,  originado em ação

discriminatória de terras (de natureza pública e de eficácia   erga omnes  ), promovida  

pela  Fazenda  do  Estado  de  São  Paulo,  cuja  carta  de  sentença  deu  origem  à

Transcrição  nº  21.920,  do  Livro  3-AG,  fls.  26,  de  7/10/1974,  do  Cartório  de

Registro de Imóveis de Iguape, abrangendo 22.880 hectares.

Mas  no  que  aqui  mais  importa,  como  mostra  o  recorte  abaixo,

extraído  do  mapa  acima,  foi  possível  notar  que  as  ocupações  de  uma  Gleba

específica,  a 134, é irregular também sob uma outra perspectiva: pois incidente,

em parte, sobre  parte de uma área já reconhecida e delimitada como dentro da

Terra Indígena   Ka’aguy Hovy   (trecho tracejado em vermelho-laranja). Veja-se:
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Disso tudo, portanto, ficou evidente que parte da ocupação em tela,

irregular desde logo por envolver terras públicas devolutas, é também irregular

– sobretudo na gleba 134 – por envolver porção de área já reconhecida como terra

indígena. E é exatamente em relação a ela que a presente ação move pretensão

possessória.

Pois bem. Constatado que a área em questão é de domínio público, a

Procuradoria Geral do Estado (por sua Procuradoria do Contencioso Ambiental e

Imobiliário – PCAI) solicitou à Fundação Instituto de Terras do Estado de São

Paulo – “José Gomes da Silva” – ITESP um levantamento dos ocupantes não-

indígenas da gleba 134. 

Tal levantamento, realizado entre os dias 17 e 19 de agosto de 2021,

identificou  que  ali  existem 37  (trinta  e  sete)  ocupações  irregulares,  as  quais

foram cadastradas pelo órgão fundiário conforme documentos em anexo.
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De  especialmente  relevante,  o  relatório  elaborado  pelo  ITESP,  a

respeito do levantamento realizado (em anexo), contém, em suas considerações

técnicas, as seguintes observações:

[…]  Em 18 de agosto de 2021, foi realizada reunião com um
grupo  de  ocupantes  não-indígenas  da  Gleba  nº  134,  área
afetada  pelo  foco  do  movimento  de  turbação  de  áreas
indígenas,  para  explicar  o  motivo  da  visita,  a  saber,  a
realização de cadastro preliminar para subsidiar a atuação
da Procuradoria Geral do Estado – PGE na área. Ainda, foi
realizado o cadastro das  famílias  ali  presentes,  através  do
metadado “Laudo de Identificação Fundiária” (LIF).
[…] 
Ainda,  esta  Assessoria  colheu  relato  do  Sr.  José  Paes,
também  conhecido  como  “Zé  do  Bico”,  suposto  posseiro
mais antigo da Gleba 134. O senhor de 59 anos afirmou ser
natural  de  Iguape-SP,  tendo  atuado  como  pescador  por
alguns anos, mas atualmente ser agricultor. Disse ocupar a
área desde os anos 1970 e apresentou Declaração e Termo de
Posse  redigido  pelo  Sindicato  Rural  dos  Trabalhadores
Rurais  de  Iguape,  datado  de  19  de  julho  de  2004,  cujo
conteúdo declaratório relata a ocupação da área pelo mesmo
desde 08 de agosto de 1973 (ver anexo José Paes). Embora
tenha apresentado tal  documento,  o Sr.  José Paes afirmou
que  iniciou  a  ocupação  efetiva,  com  construção  de
benfeitorias  nos  anos  1980,  quando  procurou  o
Departamento  de  Terras  do  Estado  de  São  Paulo  para
regularizar a área. 
(...)
Sobre o parcelamento irregular de lotes em terra pública, o
Sr.  José  Paes  afirmou  ter  recebido  autuações  da  Polícia
Ambiental do Estado de São Paulo e da Polícia Federal, e
que  disse  não  saber  sobre  a  irregularidade  do
parcelamento de lotes, pois ele ocupava a terra há muitos
anos. No entanto, ele afirmou saber que a terra era pública.
 

Não bastasse, durante o período em que realizadas as mencionadas

sessões  de  mediação  nas  Reclamações  Pré-Processuais  em  curso,  os  nela

envolvidos foram recebendo notícias de um  aumento das ocupações irregulares

na Gleba 134, assim como de um acirramento de tensões entre indígenas e não-

indígenas.
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Ou seja: mesmo com levantamento fundiário realizado há anos pela

FUNAI, e com recentes levantamentos fundiários realizados pelo ITESP, e mesmo

com diversas idas da Polícia Militar Ambiental à área em tela, lavrando autos de

infração e boletins de ocorrência em face de terceiros não indígenas,  a ocupação

irregular constatada seguiu em andamento,  e veio marcada por uma   escalada    do  

atrito com a comunidade tradicional local.

Diante disso, a fim de verificar se as ocupações irregulares estavam,

de fato, crescendo, e considerando que a Funai – Coordenação Regional Litoral

Sudeste – CORLISE havia, cerca de 1 (um) ano antes do levantamento realizado

pelo ITESP,  mais  precisamente em setembro de 2020, efetuado monitoramento

territorial  na  Terra  Indígena  Ka’aguy  Hovy,  solicitou-se  a  elaboração  de  uma

informação  técnica,  que    comparasse    as  ocupações  irregulares  identificadas  pela  

FUNAI em setembro de 2020 e as identificadas pelo ITESP em agosto de 2021.

Em  atenção,  a  FUNAI  apresentou,  em  novembro  de  2021,  a

Informação  Técnica  nº  35/2021/Segat  -  CR-LISE/DIT  –  CR-LISE/CR-LISE-

FUNAI (em  anexo),  que  atestou  que,  de  fato,  a  ocupação  em  tela  cresceu

substantivamente  em  pouco  menos  de  um  ano.  Do  referido  documento,

destacam-se os seguintes trechos:

[…]  6.  A  FUNAI  gerou  26  (vinte  e  seis)  registros  de
ocorrência na região do recorte da mediação extrajudicial
em  setembro  de  2020.  O  ITESP  gerou  37  (trinta  e  sete)
registros de ocupações não indígenas em agosto de 2021.
Foi possível estabelecer relação entre 20 ocupações na região
presentes nos dois levantamentos.  O ITESP evidenciou 17
(dezessete)    novas   ocupações  não registradas  pela  equipe  
formada por indigenistas da FUNAI e indígenas. Contudo,
durante a análise documental, não foi possível identificar 7
(sete)  registros  de  ocorrência  da  FUNAI  dentre  os  dados
disponibilizados pelo ITESP. Mesmo que esses sete registros
da  FUNAI  correspondessem  às  “novas”  ocupações
registradas pelo ITESP, ainda restaria uma diferença de 10
(dez) novas ocupações, o que é improvável, pois não foram
encontradas correspondências de localização e fotográficas
entre essas situações. Ainda, a ação da FUNAI foi realizada
com  participação  indígena,  em  que  presume-se  controle
social da atividade, com ganho em efetividade de encontrar
as  ocupações  com  o  apoio  de  agentes  interessados  na
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proteção do território, o que entende-se que não ocorreu na
atividade  do  ITESP  e  por  isso,  possivelmente,  algumas
ocupações passaram despercebidas pela equipe do ITESP.
7. Entende-se então que durante o intervalo entre as ações
das instituições houve avanço de ocupações não indígenas
irregulares, estimando-se nessa análise em um total de 17
(dezessete).  Presume-se  a  irregularidade  principalmente
pelo fato de serem posteriores a publicação do resumo do
RCID  da  Terra  Indígena,  e  também  por  terem  sido
consolidadas  durante  o  período  entre  as  atividades  da
FUNAI (setembro/2020) e  ITESP (agosto/2021).  Os dados
levantados pelo ITESP provavelmente tem a necessidade
de incremento de mais ocupações não registradas por sua
equipe, situação em que o seus dados de ocupação atual
poderia  chegar  a  montante  de  44  (quarenta  e  quatro)
ocupações na atualidade (isso se o avanço das invasões à
terra indígena tenham cessado de agosto de 2021 até o dia
de hoje). Aquelas ocupações com evidências de má fé estão
assinaladas com um “x” na coluna “novo” na planilha SEI n.
3626179.
8.  Percebeu-se  também  em  documentações  apresentadas
pelos  ocupantes  ao  ITESP  divergências  entre  datas  do
expressas nos documentos de negociação dos terrenos e das
datas do efetivo reconhecimento de firma em cartório,  em
possível tentativa de mascarar a real data de negociação dos
imóveis.  É  possível  que  o  sr.  José  Paes  e  outros  estejam
negociando  novos  terrenos  em  tempo  real.  As
inconsistências  encontradas  foram  registradas  na  planilha
supramencionada no campo “observação”.
9. Outrossim, há de se destacar que as ocupações, invasões
e/ou grilagem de terras na região persistem a despeito da
mediação extrajudicial, situação que impele às instituições
de  proteção  e  promoção  dos  direitos  indígenas  para  que
adotem atitudes drásticas (sugeridas inclusive as judiciais)
para cessar  as  agressões  ambientais  à terra  e comunidade
indígenas. A própria FUNAI tinha em seu planejamento a
realização  de  ação  fiscalizatória  em  2021  com  objetivo  e
autuação ambiental, com base nos dados levantados por ela
em 2020,  que não foi  realizada  como forma de  contribuir
para  a  efetivação  do diálogo entre  as  partes  e  a  remoção
pacífica  dos  ocupantes  não  indígenas.  Aparentemente,
através do acompanhamento das reuniões da mediação, essa
realocação pacífica dos ocupantes  não será  alcançada.  […]
(sem grifos no original)
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Nota-se,  portanto,  que  mesmo  após  a  devida  identificação  e

delimitação da terra indígena em tela, e apesar de estar em curso uma mediação

conduzida no âmbito das Reclamações Pré-Processuais referidas, especialmente a

de nº 5008529-96.2021.4.03.6100, tendo por objeto precisamente as ocupações não-

indígenas da gleba 134, houve aumento significativo das ocupações irregulares.

Segundo informado pela Funai COR-LISE,  entre setembro de 2020 e agosto de

2021, pelo menos 17 (dezessete) novas ocupações irregulares surgiram na área. 

Ao cabo, é esse cenário de avanço das ocupações irregulares que está

na base do citado  acirramento das tensões entre indígenas e não-indígenas, o

qual pode ser ilustrado pelos seguintes episódios registrados  (sem ignorar outros

sem registro):

(i)  no  início  de  maio  de  2021,  a  comunidade indígena  da  Aldeia

Itapuã reportou à mediação, por meio das organizações parceiras, a ocorrência de

desentendimentos e ataques verbais, assim como de supressão de vegetação e de

construção  de  cerca  por  ocupantes  não-indígenas,  na  área  objeto  da  presente

demanda. Diante disso,  a Funai  realizou,  com a Polícia  Militar Ambiental,  em

06/05/2021,  vistoria conjunta,  tendo confirmado a edificação de uma cerca de

arame  farpado,  conforme  narrado  no  Termo  de  Vistoria  Ambiental  nº

06052021008150, em anexo;

(ii)  pouco  tempo  depois,  a  Procuradoria  da  República  em

Registro/SP foi  cientificada,  pela  Delegacia  de  Polícia  Civil  de  Iguape/SP,  da

lavratura do Boletim de Ocorrência nº 721/2021, de 10/05/2021 e do Boletim de

Ocorrência nº 727/2021, de 11/05/2021, em que figuram, respectivamente, JOSÉ

PAES como  suposta  vítima  de  crime  de  ameaça  praticado  por  indígena  não

identificado, e MONALISA ELIAS SERAFIM DE CARVALHO, como declarante

de alegada invasão e alegado desmatamento de área particular, por indígenas da

Aldeia Itapuã (cf. docs. 58 e 59 do IC em anexo – última parte9);

(iii) considerando a animosidade entre indígenas e não-indígenas, os

atores  envolvidos  na  mediação  entenderam  oportuna  a  realização  de  uma

diligência conjunta,  apoiada pela Polícia Militar Ambiental,  com o objetivo de

conter os ânimos e evitar que o quadro de conflitos se agravasse.

9 Documentos  sem numeração de fls.  devido  à  conversão  da tramitação  do IC de física  para
eletrônica.
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Assim, em 13/05/2021, estiveram na área em litígio, representantes

da Funai, da COMISSÃO GUARANI YVYRUPA - CGY, do Conselho Indigenista

Missionário – CIMI, além dos agentes da Polícia Militar Ambiental. Vale destacar

o seguinte trecho do Termo de Vistoria Ambiental nº 13052021008739 (em anexo):

[…] Na reunião os indígenas puderam expor as dúvidas e
anseios, como por exemplo a preocupação com a ampliação
do desmatamento e o loteamento clandestino no interior dos
limites da Aldeia Indígena.
Após a reunião nós realizamos vistoria ambiental nas ruas
próximas a aldeia e não constatamos a existência de novas
intervenções, apenas verificamos a construção de uma cerca
de  arame  farpado  utilizado  para  delimitar  um  terreno,
localizado  no  interior  da  Aldeia  Indígena,  conforme
observado no Termo de Vistoria Ambiental nº 8150. […] 
Nesta  data,  os  indígenas  da  Aldeia  Itapuã,  com  o
acompanhamento dos Agentes da FUNAI, retiraram a cerca
de arame farpado e os mourões de madeira que delimitavam
o  terreno.  O  material  retirado  foi  depositado  no  próprio
local.
Cabe salientar  que já  foram realizadas  diversas  vistorias  e
autuações no loteamento denominado “Zé do Bico”, o qual
fica localizado no Interior da Terra Indígena Kaaguy Hovy.
Todas  estas  fiscalizações  foram  encaminhadas  mediante  o
Oficio  nº  3BPAmb-564/230/20  ao  conhecimento  do  Exmo.
Sr. Yuri Corrêa da Luz, Digníssimo Procurador da República.
Lista das Ocorrências Ambientais na localidade: […] 
Realizado  contato  com  os  moradores  do  loteamento
denominado “Zé do Bico” e com o próprio responsável, Sr.
José  Paes,  Sra.  Rosemeire  Gomes  RG:  20686397-4  e  Sra.
Monalisa  Elias  Serafim  de  Carvalho,  RG:  44861081-4,  aos
quais também foram esclarecidas dúvidas quanto os limites
das  terras  indígena  Kaaguy  Hovy  e  dos  direitos  da
comunidade  Indígena,  sempre  frisando  a  importância  do
diálogo  e  de  evitarem  qualquer  tipo  de  provocação  ou
conflito contra os indígenas.

(iv) não obstante,  passado pouco tempo, chegou ao conhecimento

dos envolvidos na mediação a publicação de um vídeo, aparentemente produzido

por uma das ocupantes da área objeto desta  demanda,  em perfil  do Facebook

(https://www.facebook.com/ivanei.franca.56/videos/311878410436204/?

sfnsn=wiwspwa).
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No vídeo, a pessoa adentra a Aldeia Itapuã,  sem autorização e,  em

suma,  aduz  que  se  trata  de  “muita  terra  pra  pouco  índio”,  narra  supostos

episódios de ameaças de morte,  informa a lavratura de boletins de ocorrência,

acusa os indígenas de tentarem invadir  suas terras  e casas e,  especialmente,  a

indígena  Cleo  de  estar  induzindo  os  demais  indígenas  a  isso.  Por  fim,  pede

socorro “antes que aconteça uma tragédia” (cf. vídeo em anexo).

(v)  em meados  de  julho  de  2021  a  Delegacia  de  Polícia  Civil  de

Iguape/SP cientificou a Procuradoria da República em Registro/SP da lavratura

de outro boletim de ocorrência (B.O. nº 1210476/2021, de 08/07/2021), pela ora

demandada ANDREIA ELIAS FRANÇA, pelo suposto crime de ameaça praticado

por indígenas não identificados (cf. doc. 64 do IC em anexo – última parte10).

Diante desse cenário,  os ora autores entendem indispensável,  sem

prejuízo de seguirem adotando providências extrajudiciais no bojo da Reclamação

Pré-Processual referida,  a obtenção de tutela judicial que permita,  num primeiro

plano, impedir um adensamento ainda maior da ocupação de terceiros na área em

tela  e,  num  segundo  plano,  restituir  a  área  ao  domínio  do  ESTADO  DE  SÃO

PAULO  e  à  posse  da  COMUNIDADE  GUARANI  DA  TERRA  INDÍGENA

KA’AGUY HOVY. É a isso que se visa com esta ação.

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Por tudo que consta dos autos em anexo, e como resumido acima, a

ocupação não-indígena da gleba 134 é,  tanto sob a ótica dos direitos territoriais

indígenas, quanto sob a ótica do direito público, ilegal.

Com efeito, se está diante de um loteamento irregular, estabelecido

em terra devoluta, de domínio hoje formalmente do ESTADO DE SÃO PAULO, e

identificada  como  de  ocupação  tradicional  guarani  –  em  violação  a  direitos

indígenas, ao meio ambiente,  ao patrimônio público e às normas protetivas do

parcelamento e uso do solo. 
10 Documento  sem numeração  de fls.  devido  à  conversão  da tramitação  do IC de  física  para
eletrônica.
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E embora os envolvidos, notadamente o Sr.  JOSÉ PAES, tivessem

ciência de que o loteamento em tela era, sob estes diversos aspectos, ilegal, lotes

seguiram e,  aparentemente,  seguem sendo  ali  comercializados,  a  despeito  das

inúmeras autuações lavradas pela Polícia Militar Ambiental e da imposição de

embargos que foram sendo efetivados nos últimos anos.

Assim, o quadro narrado denota a prática de    esbulho  ,    turbação   e  

ameaça   à posse da comunidade indígena local (assim como, reflexamente, ao  

dom  ínio do   estado de São Paulo),  e  desafia a adoção de medidas protetivas  

urgentes, com autorização desse juízo. 

Trata-se,  em suma,  de  reconhecer  que  o  aumento  das  ocupações

irregulares e o acirramento das tensões entre indígenas e não-indígenas tornaram

a  situação  insustentável e,  diante  do  insucesso  das  tentativas  de  resolução

extrajudicial do caso, resta, por meio da presente ação, conter, em caráter liminar, o

avanço das ocupações ilegais na área e restituir, em caráter definitivo, a área à posse

exclusiva  da  COMUNIDADE  GUARANI  DA  TERRA  INDÍGENA  KA’AGUY

HOVY  (assim  como  ao  domínio  formal  do  ESTADO  DE  SÃO  PAULO),

devidamente desocupada de terceiros e coisas.

3.1. Necessária tutela possessória decorrente dos direitos territoriais indígenas:

Isso fixado, é de se ter em conta que a área em tela comporta tutela

possessória,  em  primeiro  lugar,  por  integrar  Terra  Indígena  ocupada

tradicionalmente  por  comunidade  Guarani,  cujos  direitos  a  uma  organização

social,  costumes,  língua,  crenças  e tradições  próprias  exigem a preservação de

seus territórios.

Tal tutela possessória visada ampara-se, assim, tanto no art. 231, §2º,

da Constituição Federal, e no art. 560 do Código de Processo Civil e no art. 1.210

do Código Civil, segundo o qual “[o] possuidor tem direito a ser mantido na posse em

caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo

receio  de  ser  molestado”,  quanto,  em  especial,  na  Lei  nº  6.001/1973  (também

conhecida como Estatuto do Índio), cujo art. 36, ao prever o cabimento de ação

possessória em defesa dos povos indígenas, dispõe que "(...) compete à União adotar

as medidas administrativas ou propor, por intermédio do Ministério Público Federal, as
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medidas  judiciais  adequadas  à  proteção  da  posse  dos  silvícolas  sobre  as  terras  que

habitem".

A  proteção  possessória  em  tela  decorre  diretamente  do  estatuto

especial dado à posse indígena pela Constituição Federal de 1988.

De  fato,  sabe-se  que  a  Constituição  irradia  efeitos  sobre  todo  o

ordenamento e, no que aqui importa, remodela, para determinados contextos, até

mesmo os conceitos e os institutos dos mais diversos ramos do Direito.

Nesse plano, ao prever direitos à organização social, aos costumes,

às línguas, às crenças e às tradições próprios aos grupos indígenas, impõe que

conceitos  e  institutos  como  “posse”,  “propriedade”,  “patrimônio”,  “bens”  e

outros sejam analisados, em certos casos, não à luz dos parâmetros da sociedade

dominante, e sim, em uma  perspectiva intercultural, à luz do significado especial

que os territórios têm para essas comunidades tradicionais. Em outras palavras, o

reconhecimento de direitos culturais a determinados grupos exige que a definição

de conceitos e institutos jurídicos não se dê a partir de uma única compreensão,

sob  pena  de  excluir,  de  maneira  discriminatória,  outras  igualmente  legítimas,

vividas  por  grupos  que  compõem  a  sociedade  brasileira11.  Deve-se,  assim,

reconhecer a existência de “propriedades” e “posses”, no plural12.

Assim, quando a Constituição prevê, em seu art. 231, § 2º, que “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”, não se deve entendê-la como a mesma posse exercida pelos sujeitos

de direito privado ou pelos sujeitos de direito público da sociedade circundante,

mas sim uma outra, marcada por um estatuto peculiar.

11 Esta premissa  é importante para entender que os direitos indígenas podem ser analisados e
extraídos de todo o texto constitucional. É inegável que o capítulo específico da Constituição é
uma conquista desses grupos, mas não pode jamais significar que o Texto Constitucional só lhes
diz respeito naquele trecho específico e em outros dispositivos, como os artigos 215 e 216. Pensar
dessa forma implica favorecer a ideia de que existe uma Constituição dos não indígenas, com
meras acomodações e concessões aos indígenas em pontos determinados.
12 Tal perspectiva, aliás, foi adotada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao adotar
interpretação evolutiva ao art.  21 da Convenção Americana,  a despeito da previsão literal de
“direito à propriedade privada”. Nesse sentido: CIDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo)
Awas Tingni vs. Nicarágua. Sentencia de 31/08/2001.
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Essa  posse  indígena  tem  seus  contornos  e  seu  regime  de  tutela

iluminado pelo art. 231, § 6º, que denota uma  predominância desse direito em

relação a qualquer propriedade privada. Com efeito, prevê o dispositivo:

Art. 231. (…) § 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.

Essa precedência da posse indígena sobre posses “comuns” não vem

prevista  na  Constituição  por  acaso.  Pelo  contrário,  ela  espelha  um  mero

reconhecimento, por parte do constituinte, do modo próprio e densificado com

que os indígenas se relacionam com seu território, tomando-os como algo que vai

muito além de um bem imóvel, isso é, como verdadeiros espaços de reprodução

sócio-espiritual, ou, nos dizeres do art. 231, § 1º, como espaços “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”.

É sobre isso que fala Cristina Melo, quanto lembra que 

terra, para os povos indígenas, é um conceito totalizante e
aglutinador  de  todos  os  demais:  cultura,  etnicidade,
indianidade, história, religião, política, economia e outros, o
que  destaca  a  reivindicação  pela  demarcação  das  terras
indígenas como parte de um plexo conceitual mais amplo: a
territorialidade indígena.13

Para a autora, aliás, 

A territorialidade que os grupos indígenas mantêm com seu
território  tradicional  se  pauta  por  princípios  diferentes
daqueles  que regem o direito  da propriedade privada,  “o
que termina por fazer  desse tipo tradicional  de posse um

13 MELO, Cristina.  Terras  Indígenas:  identidade,  reconhecimento  e  marco  temporal.  Rio de  Janeiro:
Lumen Juris, 2018. p. 102.
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heterodoxo instituto de Direito Constitucional,  e não uma
ortodoxa figura de Direito Civil”. O direito à terra é extraído
do direito ao reconhecimento, que compõe a dignidade da
pessoa  humana,  de  sorte  que,  para  as  comunidades
indígenas,  a  terra  é  muito  mais  do  que  simples  meio  de
subsistência. Ela representa o suporte da vida social e está
diretamente ligada ao sistema de crenças e conhecimento.14

Essa  percepção  de  que  a  posse  indígena  é  diferente da  posse

“comum”  exercida  pela  sociedade  envolvente  e,  mais  ainda,  tem  sobre  ela

precedência é  essencial  porque  permite  ver  que  o  art.  231,  §  §  2º  e  6º,  da

Constituição  Federal  de  1988,  ao  tratar  do  caráter  originário  dos  direitos

territoriais  indígenas,  quer  garantir  que,  enquanto  o  processo  de  demarcação

ainda não estiver concluído, tais comunidades possam existir e se reproduzir   sem  

perturbações de terceiros.

Esse entendimento pode ser extraído da jurisprudência do Supremo

Tribunal  Federal,  que  há  muito  reconhece  que  o  processo  administrativo

demarcatório, a cargo da FUNAI e da União, tem mero caráter declaratório de um

direito originário “mais antigo do que qualquer outro”. Vejam-se os seguintes trechos

de um julgado paradigmático:

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).15

14 Idem, p. 105 (citando Pet. n. 3388/RR, STF, DJe de 24/09/2009).
15STF,  Pet  3388,  Pleno,  Rel.  Min.  Carlos  Britto,  julgado  em  19.03.2009,  voto  do  Ministro  Luís
Roberto Barroso. 
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O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  de  fato,  segue  esse  mesmo

entendimento, já tendo frisado a natureza  declaratória da demarcação de Terras

Indígenas  em  diversos  julgados  (a  título  de  exemplo,  vejam-se:  MS  16850,

Primeira Seção, DJE DATA: 05/12/2014; MS 16789, Primeira Seção, DJE DATA:

05/12/2014;  MS  16702,  Primeira  Seção,  DJE  DATA:  01/07/2016;  MS  20683,

Primeira  Seção,  DJE DATA:  08/11/2016;  AINTMS 22808,  Primeira  Seção,  DJE

DATA: 14/02/2017).

Disso  se  extrai,  portanto,  que,  já  aprovados  os  estudos  de

identificação e delimitação da Terra Indígena  Ka’aguy Hovy pela presidência da

FUNAI, ainda que o Decreto nº 1775/96 preveja mais duas fases principais do

processo  demarcatório  (quais  sejam,  a  expedição  de  portaria  declaratória  pelo

Ministério da Justiça e a posterior homologação pelo Presidente da República),

não há como entender que apenas com sua finalização seria possível garantir uma

proteção dos direitos indígenas.

É  claro  que,  com isso,  não  se  quer  negar  qualquer  relevância  do

processo demarcatório.  Não há dúvida que ele,  como procedimento de caráter

administrativo, é importante para veicular e elaborar os diversos interesses em

jogo, e, ao fim,  estabilizar  os direitos territoriais indígenas em face de eventuais

não indígenas. 

Essa  estabilização,  contudo,  sendo  de  natureza  declaratória,  não  é

nem pode ser condição de exercício de contornos básicos de um direito que se

reconhece originário, menos ainda quando se lembra que a demora do Estado em

cumprir o seu dever de formalização não pode ensejar a diminuição do nível de

proteção  constitucional  aos  direitos  indígenas.  Em  suma,  a  omissão  de

providências  administrativas  não  pode  minar  o  próprio  núcleo  de  um  direito

fundamental territorial. 

Nesse tocante, é de se ter em mente que

a  perda  dos  territórios  implica,  na  maioria  dos  casos,  a
fragmentação  dos  indivíduos  que  compõem  as
comunidades. 
Nessa condição, as dimensões econômicas, política e cultural
da  vida  social  podem  se  desarticular,  enfraquecendo  a
unidade política dos grupos e tornando bem mais ambíguas
as  relações  que  as  coletividades  estabelecem  com  seus
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territórios.  Desse  modo,  “a  questão  da  territorialidade
assume  a  proporção  da  própria  sobrevivência  dos  povos.
Um povo sem território, ou melhor, sem o seu território, está
ameaçado de perder suas referências culturais e, perdida a
referência, deixar de ser povo”.16

Essa  fundamentalidade  da  posse  exercida  pelos  indígenas,  para

garantia  de sua própria existência  como grupos culturalmente diferenciados,

portanto,  implica reconhecer que seus direitos territoriais devem ser objeto de

tutela  possessória    desde  logo  ,  mesmo  que  ainda  pendente  de  conclusão

determinado  processo  administrativo  de  demarcação.  Trata-se,  aqui,  de  se

assegurar de eventuais interferências externas a posse de uma área essencial ao

usufruto básico e eficaz do núcleo de um direito fundamental territorial, é dizer,

de  se  proteger  um espaço  indispensável  à  reprodução  não  apenas  física,  mas

sobretudo    cultural    de uma comunidade,  quando esta se mostra  sendo alvo de  

turbação e/ou de esbulho no curso do pertinente processo demarcatório.

No ponto, é relevante lembrar que Brasil é signatário da Convenção

n. 169 da Organização Internacional do Trabalho, sobre Povos Indígenas e Tribais,

incorporada ao ordenamento interno pelo Decreto n. 5.051/2004, com  status  de

norma supralegal, e tal diploma, em seu art. 14, impõe aos Estados signatários

não apenas o dever de reconhecer o direito indígena sobre seus territórios, como,

também, o dever do Estado de proteger sua posse. Veja-se:

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

16 Idem,  p.  104-5  (citando  SOUZA  FILHO,  Carlos  Frederico  M.  de.  O  renascer  dos  povos
indígenas para o Direito. Curitiba: Juruá, 2012. p. 120).
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2.  Os  governos  deverão  adotar  as  medidas  que  sejam
necessárias  para  determinar  as  terras  que  os  povos
interessados ocupam tradicionalmente e garantir a proteção
efetiva dos seus direitos de propriedade e posse. (gn)

Ora,  no  caso  em  tela,  o  que  se  tem  é  que,  como  visto,  a    Terra  

Indígena Ka’aguy Hovy é hoje objeto do Processo Administrativo de Identificação

e Delimitação    nº    08620.077509/2015-40  , em trâmite na FUNAI, e que nele já foi

elaborado pela equipe técnica competente, e aprovado pela presidência do órgão,

o respectivo Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação – RCID, que

detalha  os  limites  e  as  coordenadas  do  território  em que  as  comunidades  ali

vivem. 

A  conclusão  dessa  etapa  do  rito  regulamentado  pelo  Decreto  nº

1775/1996  oferece,  portanto,  os  indicativos  necessários,  do  ponto  de  vista

técnico, de que a área em tela, hoje palco de um crescente conflito, está inserida

nos  limites  da  Terra  Indígena  Ka’aguy  Hovy,  sendo  alvo  de  uma  posse

tradicional exercida por indígenas que com ela mantém uma relação identitária, de

importância  especial  para  sua  reprodução  sociocultural.  Neste  contexto,  é

imperioso,  diante dos numerosos casos de turbação,  de esbulho e de ameaças

acima expostos, que o Poder Judiciário promova a devida tutela possessória em

favor dessas comunidades, garantindo a integridade desse território tradicional.

Não se pode olvidar, aqui, que o art. 231 da Constituição Federal, ao

garantir um direito fundamental  (no caso, às Terras Indígenas),  demanda uma

tutela de dupla dimensão: de um lado, de abstenção, contra atos estatais que minem

seu exercício,  mas de outro, de prestação,  por meio de medidas que efetivamente

garantam esse direito, como as ações de fiscalização e de proteção, a exemplo da

pretensão possessória aqui veiculada.

Nesse sentido, bem lembra Ingo Sarlet que é decorrência lógica do

disposto  no  art.  231  o  dever  de  que  o  Estado  adote  certos  procedimentos  e

organizações, sob pena de os direitos territoriais indígenas não serem efetivados17.

17SARLET,  Ingo;  FENSTERSEIFER,  Tiago.  Direito  constitucional  ambiental:  Constituição,  direitos
fundamentais e proteção do meio ambiente. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 338.
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Tais  providências  são  fundamentais,  dado  o  seu  caráter

contramajoritário e o histórico de invasões a terras indígenas, e passam por uma

postura  ativa do  Estado,  responsável  tanto  pela  estruturação  de  órgãos

responsáveis  pela  demarcação  de  Terras  Indígenas  (dotando-lhes  de  recursos

adequados  e  suficientes  para  exercer  seu  papel),  quanto  pela  mobilização  de

mecanismos administrativos e judiciais que coartem violações a esses direitos.

No  que  tange  ao  contexto  estadual  paulista,  ademais,  vale

mencionar  disposição  expressa  da  Constituição  do  Estado  de  São  Paulo  no

sentido de proteção dos direitos indígenas :

Artigo  282  -  O  Estado  fará  respeitar  os  direitos,  bens
materiais,  crenças,  tradições  e  todas  as  demais  garantias
conferidas aos índios na Constituição Federal. 

§1º  -  Compete  ao  Ministério  Público  a  defesa  judicial  dos
direitos  e  interesses  das  populações  indígenas,  bem  como
intervir em todos os atos do processo em que os índios sejam
partes. 

§2º  -  A Defensoria  Pública  prestará  assistência  jurídica  aos
índios do Estado, suas comunidades e organizações. 

§3º  -  O  Estado  protegerá  as  terras,  as  tradições,  usos  e
costumes  dos  grupos  indígenas  integrantes  do  patrimônio
cultural e ambiental estadual. 

Artigo 283 - A lei disporá sobre formas de proteção do meio
ambiente  nas  áreas  contíguas  às  reservas  e  áreas
tradicionalmente ocupadas por grupos indígenas, observado
o disposto no artigo 231 da Constituição Federal. 

Diante de tudo isso, é de se reconhecer que a comunidade indígena

que  vive  na  Aldeia  Itapuã  deve  ser  tutelada  em  sua  posse,  em  uma  leitura

constitucionalmente  densificada  do  art.  1.210  do  Código  Civil,  obtendo

provimento jurisdicional, com fulcro no art. 560 do Código de Processo Civil, para

ser mantida e reintegrada na posse da área em tela, assim como protegida de ameaças

de esbulho e de turbação, coartando-se atos de turbação, de esbulho e de ameaça que

sejam praticados por terceiros não indígenas.
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3.2. Necessária tutela possessória decorrente do domínio público estadual sobre

a área em tela (terra devoluta) e impedimento ao parcelamento ilícito do solo:

Não bastasse o dito no tópico anterior, é de se reconhecer também

que a tutela possessória da área em corre em favor do ESTADO DE SÃO PAULO,

como  titular  formal  do  domínio  da  terra  devoluta,  em  sua  maior  porção,

abrangendo  a  Glebas  134  (onde  está  situada  a  Aldeia  Itapuã),  ocupadas  sem

autorização do titular do domínio, bem como submetidas a parcelamento ilícito

do solo.

Afinal, não se pode ignorar que, em se tratando de áreas públicas,

terceiros não indígenas18 sequer exerceriam posse, mas sim e quando muito mera

detenção,  conforme  já  pacificado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em  sua

Súmula n´619:

Súmula 619 A ocupação indevida de bem público configura
mera  detenção,  de  natureza  precária,  insuscetível  de
retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

Assim, sendo a área em tela pública, os não-indígenas que a ocupam

não fazem jus à permanência, inexistindo direito à retenção ou indenização por

acessões ou benfeitorias realizadas no local.

No mais, como já exposto, os ora demandados estão promovendo,

em área pública, um parcelamento ilícito  do solo (porque sem o devido e prévio

licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes, notadamente o município

e  a  CETESB),  o  que  implica  em  degradação  do  meio  ambiente  urbano  e

paisagístico, a ser impedido também pela via possessória aqui manejada.

Ou seja, as ocupações realizadas pelos demandados, que envolvem

supressão de vegetação e demarcação de lotes, configuram danos ambientais e

urbanísticos,  e  devem ser  interrompidas,  num primeiro  plano,  e  solucionadas,

num segundo,  com a  remoção  de  pessoas,  coisas  e  semoventes,  bem  como a

demolição das acessões, benfeitorias e estruturas existentes, com a remoção dos

resíduos para local adequado.

18Ao contrário dos indígenas, que, como visto, ao exercerem posse tradicional, vivem em área a ser
reconhecida como de domínio da União, cedido-lhes seu usufruto definitivo.
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3.3. Necessária antecipação dos efeitos da tutela:

No  cenário  ora  exposto,  é  evidente  a  necessidade  de  uma

antecipação  da  tutela,  em  relação  à  manutenção  de  posse e  ao  interdito

proibitório,  como forma de  impedir  novas  intervenções,  a  comercialização  de

novos  lotes e  o  assentamento  de  novas  famílias,  evitando-se,  assim,  o

agravamento  das  tensões  entre  indígenas  e  não-indígenas  e  o  aumento  da

degradação ambiental no local.

No presente caso,  o pedido de antecipação dos efeitos da tutela

fundamenta-se, principalmente, na urgência   da medida  , regrada pelos seguintes

dispositivos do Código de Processo Civil: 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a  probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
[…] 
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida  quando  houver  perigo  de  irreversibilidade  dos
efeitos da decisão.

No presente caso, a probabilidade do direito está evidenciada, pois

comprovado que a  área  em litígio  está  inserida nos  limites  da  Terra  Indígena

Ka’aguy  Hovy,  devidamente  identificada  e  delimitada  como  de  ocupação

tradicional  do  Povo  Guarani  (Despacho  nº  06  da  Presidência  da  FUNAI,

devidamente publicado no D.O.U nº 78,  de 25/04/2017 e no Diário Oficial do

estado  de  São  Paulo,  de  30/05/2017).  Do mesmo modo,  não  pairam dúvidas

sobre  o  caráter  público  da  área,  por  se  tratar  de  terra  devoluta,  hoje  sob  a

dominialidade formal do ESTADO DE SÃO PAULO.

No mais, o  perigo de dano também está fartamente evidenciado, e

deflui da  crescente comercialização ilegal de lotes no interior da terra indígena,

mesmo após a cientificação dos envolvidos de que a área havia sido identificada

como  de  ocupação  tradicional  indígena,  e  mesmo  diante  das  diversas

providências extrajudiciais adotadas no intuito de conter o avanço das ocupações

irregulares. 
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Deflui,  ainda,  do  comprovado  descumprimento  dos  embargos

impostos pela Polícia Militar Ambiental,  e dos inúmeros episódios de tensão e

conflitos verificados in loco, entre indígenas e não-indígenas, acima sumarizados.

Não bastasse essa urgência, o pedido também encontra guarida na

evidência do direito que se quer ver tutelado, pois os documentos acostados à

presente inicial  comprovam que a área em tela,  ilegalmente ocupada,  está nos

limites da Terra Indígena.  Ka’aguy Hovy  e em terras públicas de domínio formal

do ESTADO DE SÃO PAULO, o que igualmente atrai o disposto no art. 331 do

Código de Processo Civil:

Art.  311.  A  tutela  da  evidência  será  concedida,
independentemente da demonstração de perigo de dano ou
de risco ao resultado útil do processo, quando: […] 
IV -  a petição inicial for instruída com prova documental
suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que
o réu não oponha prova capaz de gerar  dúvida razoável.
[…]

Em  casos  tais,  o  art.  562  do  referido  diploma  legal  é  claro,

estabelecendo  uma  espécie  de  antecipação  dos  efeitos  da  tutela  fundada  na

evidência, ao prever a expedição de mandado liminar em ações de reintegração

e/ou  manutenção  de  posse,  nos  seguintes  termos:  “[e]stando  a  petição  inicial

devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar

de  manutenção  ou  de  reintegração,  caso contrário,  determinará  que o  autor  justifique

previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”.

Portanto,  seja  por  um  viés,  seja  por  outro,  mostra  plenamente

cabível, e sobretudo necessária, decisão que, em antecipação de tutela, promova o

“congelamento”  da área,  por  meio  da  proibição  de  comercialização  de  novos

lotes, de ocupação por novas famílias e/ou novos indivíduos não-indígenas, e de

realização  de  quaisquer  intervenções  pelos  ora  demandados,  como  forma  de

assegurar os direitos territoriais  indígenas,  preservar o patrimônio público e o

meio  ambiente,  assim como evitar  o  agravamento do  quadro de  conflitos  ora

exposto.
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4.  LEGITIMIDADE  ATIVA  E  PASSIVA,  E  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA

FEDERAL:

Por todo o exposto, cabe reconhecer, por fim, que a legitimidade ativa

do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no caso, decorre de seu poder-dever de

defender  judicialmente  os  direitos  e  interesses  das  populações  indígenas,  nos

termos do art. 129, V, da Constituição Federal. Neste mesmo sentido, aliás, a Lei

Complementar  nº  75/1993  é  clara  ao  prever  ser  atribuição  de  defender

judicialmente  os  direitos  e  interesses  das  populações  indígenas,  incluídos  os

relativos às terras por elas tradicionalmente habitadas, propondo as ações cabíveis

(art. 6º, XI). Ainda, a Lei nº 6.001/1973 preconiza incumbir ao Ministério Público

Federal a adoção das “medidas judiciais adequadas à proteção da posse dos silvícolas

sobre as terras que habitem” (art. 36).

A legitimidade ativa da  COMUNIDADE GUARANI DA TERRA

INDÍGENA  KA’AGUY  HOVY,  por  sua  vez,  deflui  diretamente  do  texto

constitucional, que, em seu art.  232, previu expressamente que “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.”).

Os ora demandados, por sua vez, ostentam  legitimidade passiva  por

ocuparem irregularmente área pública, de domínio formal do ESTADO DE SÃO

PAULO,  e  inserida  no  interior  da  Terra  Indígena  Ka’aguy  Hovy,  mais

especificamente nas imediações da Aldeia Itapuã, onde vêm exercendo atos de

esbulho, turbação e ameaça.

Por  derradeiro,  a  competência  competência da  Justiça  Federal

ampara-se na Carta  Política  de 1988,  a  qual  preconiza que compete  aos juízes

federais processar e julgar causas em que a União ou entidade autárquica federal,

como é o caso da FUNAI, seja interessada e em que haja  disputa sobre direitos

indígenas (art. 109, I e XI), e por ainda prever que, em seu art. 20, que “São bens da

União: […] XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios” e, em seu art. 231,

que “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”.
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Considerando, assim, que a presente ação, a toda evidência, veicula

demanda  que  envolve  a  disputa  sobre  direitos  indígenas,  e  havendo,  in  casu,

evidente  interesse  da  União  e  da  Funai,  não  há  nenhuma  dúvida  acerca  da

competência da Justiça Federal para processar e julgar ocaso.

5. CONCLUSÃO:

Pelo  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  e  a

COMUNIDADE  GUARANI  DA  TERRA  INDÍGENA  KA’AGUY  HOVY

requerem:

1)  em  sede  de  antecipação  dos  efeitos  da  tutela,  fundada  na

urgência (art. 300 do Código de Processo Civil) e na evidência (art. 311, IV, do

Código de Processo Civil), a expedição do mandado proibitório e de manutenção

de posse da área individualizada, ficando os demandados compelidos, sob pena

de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a:

1.1)  não  realizar  qualquer  tipo  de  intervenção  nova,  como novas

construções,  ampliação  das  construções  existentes,  construção  de  cercas  e

supressão de vegetação, entre outros atos de turbação;

1.2)  não  promover  qualquer  parcelamento  de  lotes,  anúncio  de

comercialização de lotes, ou mesmo doação de lotes, entre outros atos que possam

implicar ameaça de turbação e esbulho da posse exercida no local por indígenas e

pelo ESTADO DE SÃO PAULO;

2) a intimação   do ESTADO DE SÃO PAULO  , por intermédio de sua

por  sua  Procuradoria  do  Contencioso  Ambiental  e  Imobiliário  –  PCAI,  para,

querendo,  integrar  o polo  ativo da presente demanda,  diante de seu interesse

dominial e de ter sido parte no acordo celebrado na Reclamação Pré-Processual nº

5000573-29.2021.4.03.6100;

3)  a  intimação   da  UNIÃO  e  da  Fundação  Nacional  do  Índio  -  

FUNAI, por intermédio de seus órgãos de representação judicial no estado de São

Paulo, para informarem se têm interesse em habilitarem-se como litisconsortes no

polo ativo desta ação, na forma do art. 5º, §2º, da Lei nº 7.347/85;
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4)  a  juntada  da  procuração  da  COMUNIDADE  GUARANI  DA

TERRA INDÍGENA KA’AGUY HOVY, no prazo previsto no art. 104 do Código

de Processo Civil;

5) a citação   dos demandados (e de eventuais terceiros n  ão indígenas  

identificados no local da ocupação ilegal quando da diligência) para, querendo,

contestarem a ação; e

6) a procedência da ação, confirmando-se a antecipação dos efeitos

da tutela referida no item 1  supra,  para garantir a posse plena da comunidade

indígena sobre a área em tela, e condenar os demandados:

6.1) a deixarem o local, desocupando-o de pessoas e coisas;

6.2)  ao  desfazimento  das  acessões,  benfeitorias  e  estruturas

existentes, destinando-se os resíduos em local adequado; e

6.3) a promoverem a recomposição da cobertura vegetal existente no

local,  se necessário,  mediante o plantio de espécie vegetais nativas,

conforme  projeto  de  recuperação  a  ser  aprovado  pelos  órgãos

ambientais competentes.

Protesta-se provar o alegado por todos os meios de prova admitidos.

Dá-se  a  causa  o  valor  de  R$  1.000,00,  para  efeitos  meramente

contábeis, dada a natureza indisponível da demanda.

De Osasco/SP e São Paulo/SP para Registro/SP, 30 de junho de 2022.

(assinado digitalmente)

YURI CORRÊA DA LUZ

Procurador da República

LUISA M. CYTRYNOWICZ

Advogada da Comunidade Guarani da Terra Indígena Ka’aguy Hovy 

OAB/SP 422.601 
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