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JOAQUIM AUC USTO CURVO e sua esposa 
D\ FLÁVIA GOIU CURVO, brasileiros, casados, ele empresário, ela do 
lar, residentes e domiciliados em Cuiabá, Estado de Mato Grosso, à rua 
Arnaldo de Matos, 11°329, Bairro Goiabeiras, portadores comum do 
C.N.P.F/MF. sob nº314.136.68l-20, por seu advogado infra-assinado, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado em Cuiabá, Estado de Mato 
Grosso, com escritório profissional à A v. Historiador Rubens de 
Mendonça, nºl.731, Bairro Miguel Sutil, Edifício Centro Empresarial 
Paiaguás, conjuntos nºl .40 l , 2, 5, 6 e 7, onde poderá receber as intimações 
de estilo, devidamente inscrito na OAB/IvlT. sob 11°2.105-A, portador do 
Cl.C/MF. sob 11º021.254.041-68, respeitosamente, vem, à honrosa presença 
de Vossa Excelência com fundamento lega1: 
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1r9 artigo 5º "caput" e incisos í!, XX/l, XYXV, .,\'.,\XVI, LJV e LV; 
artigo S~ Parágrafos 1" e 2°; artigo 3 7 "caput" e parágrcfo 6~ todos da Coustituiçiio Federal de 1. 988; 

nos artigos 5 J e 67 do Ato das Dispos irões Transitártas da 
Constituição Federal de 1.988; 

110 artigo 153, Porágrafo 22º da Emenda Constitucionaí 11"/, de 17 
outubro 1969; 

1110 
artigo 4º e 6~ Parágrafos I º e 2° da Lei de Introdução ao Código 

Civrl Brasileiro; 
110s artigos J 26 e 292, do Código de Processo Civil; 
•\' 

110s artigos 17, inciso li e 26, Parágrafo Único, letra "u " da Lei 

6.001173; 
nus artigos 4ºe 5° do Decreto n.22 de 04 de fevereiro de 1.991; 

110 artigo 35 do Decreto-Lei 11°3. 365 de 21 de junho de J. 94 J; 

nos artigos 75. /6/, 172 incisos t, II e V, /73, 176 parágrafo r, 177, 
5 / 6, 524. 550 e 859 do Código Civil Brasileíro; 

)\_;i>s artigos 233, l e 252 da Lei 6015/7 3 (lei dos Registros P1íblícos); 
'' 

110 artigo 5º, Parágrafo /º da Lei 4.947, de 06 abril ele 1966; 

· bem como nos numerosos dispositivos das 
Constituições Federais anteriores a de 1. 988, das Leis Complementares e 
Ordinárias, dos Decretos, Portarias, Resoluções, Súmulas dos Tribunais 
Superiores, outros preceitos legais e pareceres técnicos invocados e 
prequestionados no bojo desta inicial, VEM, pela presente, propor como de 
fato propõe uma 

AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO PATlUMONIAL 
f co1n duula natureza: pessoal e real) 

contra a UNIÃO FEDERAL e J?UNDAÇÃO 
NACIONAL DO ÍNDIO - J?UNAI, composta dos pedidos adiante 
deduzidos, cada um de.les com suporte nos seus respectivos fundamentos 
jurídicos, pelo que expõem e ao final requerem a Vossa Excelência o 
seguinte: 

DOSI<'ATOS 

. Os Autores, conforme documentação pública de 
doação, devidamente registrada no Cartório do 6º Ofício de Cuiabá, Estado 
de Mato Grosso, são Proprietários rurais de uma área com 9.992ha (nove 
mil e novecentos e noventa e dois hectares), situada no Município de ~ 
Aripuanã, Estado de Mato Grosso, a que deram o nome de "Gleba J .K.", 



Tão logo os Autores receberam em doação o 
mencionado imóvel, seduzidos pelo ímpeto desenvolvimcntista do País, 
principalmente através do aceno e das diretivas do Governo Federal, seu 
doador iniciou a abertura <la área denominada "Gleba J .K." com as 
necessárias derrubadas 'de matas e introdução das primeiras benfeitorias. 
Assim é que, em 1990, valeu-se de recursos próprios e posteriormente de 
empréstimo conseguidos junto a organismo governamental, cujos 
numerários se destinaram a construção de benfeitorias, cercas e instalações 
diversas bem como para a compra de veículo rural e bovinos para cria, 
galináceos, suínos, caprinos, casa para trabalhadores etc .. 

; Em meados de 1990 e anos seguintes, as 
benfeitorias introduzidas pelo Antecessor na mencionada fazenda ao longo 
desse largo período de tempo, eram as seguintes: 

, a) Duas casas rústicas com paredes de cimento 
contendo instalação hidráulica, com pouco mais de 150 metros quadrados 
de área construída em ambas as construções; 

1. 

b) 13 8 Km de cerca de arame farpado em 4 fios 
com estacas de madeira de lei; 

:·. n) 80 ( oitenta) quilômetros de estradas internas, 
dentro da fazenda; ':,: 

d) l.280ha.(hum mil duzentos e oitenta hectares) 
lavoura e capim; 

" .·rara contrabalançar a atividade pecuária que 
estava se consolidando i'no imóvel e possibilitar a venda da madeira da 
floresta que seria substituida pelas pastagens, o doador queria firmar com o 
IBDF termo de compromisso que não foi averbado na Matrícula 11°61.011 
do CR1. de 6° Oficio de Cuiabá, pelo qual 50% da área do imóvel ficaria 
gravado como de utilização limitada sujeita à fiscalização do mencionado 
órgão. 

Conforme se predispuseram os Autores 
proprietários da Gleb1 J .K., através de seu antecessor, inicialmente, passou 
a funcionar com a atividade agrícola, graças ao capital próprio e 
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empréstimo que seria proporcionado pelo projeto SUDAM cujo resultado 
seria ali aplicados. As vendas de madeiras provam a regular exploração do 
imóvel nesse restrito, efêmero e eventual setor. Todavia, no setor pecuário, 
pelas pastagens introduzidas na área que incluindo também a exploração 
vegetal, demonstram de modo inequívoco, que a propriedade rural ali 
instalada estava organizada e cumpria rigorosamente com suas obrigações 
fiscais e tributárias. 

· · A superflcie nominal do aludido imóvel e que foi 
desapossada pela União Federal através da Fundação Nacional do Índio 
para demarcação da ÁREA lNDÍGENA ARIPUANÃ, adiante referida, 
que, para efeito de identificação da área de 9 .992ha, ficou dentro dos 
limites constantes na matrícula 11º6 l .O 11. 

Diante do relato feito e da documentação que o 
acompanha, vê-se que' o~ Autores, através de seu antecessor, gastaram 
muitos anos de suas vidas mourejando na Gleba J .K., tentando fazer dela 
um centro produtor de- alimento ( carne bovina) e, numa segunda etapa, um 
centro produtor de cereais. Tudo isto induz e convence, sobremaneira, dos 
bons propósitos e da bôa-fé com que os Autores gastaram ali o seu tempo, 
as suas energias e o seu dinheiro. Sua presença nas famosas terras do 
Município de Aripuanã não foi solitária. Muitos fazendeiros e industriais 
para lá acorreram movidos pela irresistível fascinação desenvolvimentista 
que os projetos do Governo Federal envolviam o Brasil inteiro: Rodovia 
364 financiada pelo Banco Mundial (BlRD); Polonoroeste, SUDANI, 
Sudeco, Ipead, Fundação Brasil Central, etc., tudo com objetivo de abrir 
novas fronteiras, o que ipr,ovocou incontrolável migração interna do sul para 
o oeste do país, chegando à cifra de mais de 200.000 pessoas por ano. Junto 
com esse desconhecido mas enorme contigente de pequenos lavradores que 
venderam suas propriedades agrícolas no sul, vieram os aventureiros, os 
foragidos da justiça e da polícia, os visionários e, com o mesmo entusiasmo 
e tocados pela aura comum do desenvolvimento, empresas ou pessoas com 
planos certos e definidos'muitos abonados pelos incentivos fiscais ou com 
seus investimentos financiados pelo Banco do Brasil ou pelo Banco da 
Amazônia. 

Participando deste último elenco, eslava Darcy 
Motta que doou para os Autores Joaquim Augusto Curvo e Flávia Gori 
Curvo, que era, como ainda o é, pioneiros na abertura de fazendas nas 
terras fértil do Estado de Mato Grosso, região que ficou esquecida durante 
200 (duzentos anos), desde o abandono das minas do Pilar, Ouro Fino, 
Santa Anna e São Vicente e desde a decadência dos garimpes até então 
praticados na região. 
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· Além da Gleba J.K., retro mencionada, os Autores 

fundaram outras atividades comerciais, nos idos de 1980, igualmente 
situada no município 'de Cuiabá, em especial na comercialização e de 
produção de tintas e seus derivados . 

Seduzidos não só pela atração exercida pela busca 
das "terras novas" que, à época, era desenfreada, mas também seduzidos 
pelos incentivos fiscais que o Governo Federal oferecia, através do Banco 
da Amazônia (BASA),.: para o desenvolvimento da região que estava sendo 
"aberta" aos investidores, o certo é que, da mesma maneira que os ora 
Autores, inúmeras pessoas físicas e jurídicas para lá se dirigiram, 
adquiriram terras e implantaram fazendas. Dentre elas) significativas eram 
as presenças dos novos proprietários, como: João Berclunans, Sérgio 
Cavichioli, Célia Pucci Pulicano, Roberto Belarmino e Silva, Aniceto 
Deodato Diniz e Silva, Ignácio de Loyola e Silva, Francisco Xavier e Silva, 
José de Anchieta e Silva, Vera Lúcia Pcreti e Silva Lotfi, Rosa Lúcia 
Peretti, Silva Mescoloti e João Nicolau Pctroni e outros, mercê do tamanho 
dos . seus respectivos, investimentos, os quais tiveram suas fazendas 
incluídas na toponímia, do levantamento feito pela DSG do Ministério do 
Exército e por técnicos contratados pela Funai. 

Todos os fazendeiros que, nas décadas de 60 e 70, 
• se localizaram na região do vale do Aripuanã e Juína, dentre os quais os ora 

Autores, através de seu antecessor, acabaram sendo enquadrados, sem 
exceção, no que a Fundação Nacional do Índio, em dezembro 1991, (mais 
de 20 anos após as.Licitaçôes primitivas de terras públicas feitas pelo 
Estado ele Mato Grosso, em 1960 e 1961) rotulou de 'tÁREA 
Hv1EMORIAL DOS ÍNDIOS" abrangente de uma outra, menor, que 
denominou "ÁREA DE OCUPAÇÃO INDÍGENAS". Tal 
"enquadramento", sem audiência dos interessados, configurou uma lula 
sem quartel, onde a União, com evidente abuso de poder, acabou tratando 
desigualmente os fazendeiros instalados na chamada ÁREA DE 
OCUPAÇÃO INDÍGENAS. 

, Tais situações que ameaçavam a estabilidade dos 
investidores na região somente foram suscitadas pela União Federal depois 
que o Estado de Mato Grosso já havia transferido para o domínio 
particular, como grande parte da chamada "Área Imemorial Indígenas" na 
qual se incluía a chamada "Área de Ocupação Indígenas", cujo domínio 
desses investidores ficou legalmente presumido em virtude dos registros 
imobiliários dos títulos definitivos de propriedade expedidos pela referida 
unidade da Federação (artigo 859 do Código Civil), consequentemente 
registrados no cartório de Registro <le Imóveis. 
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1 Muito antes, porém, sabedora da complicadíssima 
conjuntura que ela mesma havia provocado ao longo do tempo em todo o 
território nacional à respeito da questão indígena, a UNIÃO FEDERAL, 
contando com o então recente favorecimento constitucional que lhe atribuía 
o domínio das terras ocupadas pelos silvícolas (art. 4°, IV da CF/67), 
iniciou, a partir de 1968, a prática de atos discricionários, ao sabor das suas 
conveniências ou das pressões políticas, louvando-se, possivelmente, no 
Relatório do Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto 11°62.699, de 14 
maio 1968. Diga-se que a União somente passou a "interditar", "afetar" ou 
"declarar" terras corno sendo "ocupadas pelos silvícolas" a partir da 
promulgação da CF/67, cujo mecanismo era acionado através de Decretos 
editados pelo próprio Governo federal. Vale dizer: para que determinada 
terra pudesse passar para o domínio <la União bastava esta qualificar, 
unilateralmente, a mencionada terra como sendo de ocupação indígena. 
Como se verá, adiante, a voracidade da União para arrecadar as terras 
"ocupadas por silvícolas" através de simples Decretos, não teve limites, eis 
que o Poder Central não se valia nem da demarcação administrativa nem <la 
discriminatória convencional. 

,; Assim é que, no tocante, especificamente, à 
problemática dos Índios- do Município de Aripuanã, o Governo Federal, ~ 
através do Decreto nº375, de 24 de dezembro de 1991, homologou a { 
demarcação da Área Indígena Aripuanã, no então Município de Aripuanã, 
com área de 750.649,2650ha (setecentos e cinqüenta mil, seiscentos e 
quarenta e nove hectares, vinte e seis ares e cinqüenta centiares). Nessa 
enorme reserva) a administração pública tutelar dos índios ou seja a 
FUNDAÇÃO NACION:AL DO ÍNDIO, instituída em 05 dezembro 1967 e 
regida pelos estatutos iniciais aprovados pelo Decreto 62.196, de 31 janeiro 
1968, pretendia recolher todos os grupamentos indígenas: os "indios do 
campo" ou NAMBlKWARAS propriamente ditos; os "índios da mata", 
chamados ele MANAIRlSUS e os "índios da Serra do Norte", chamados de 
UAINTAÇUS e os seus respectivos subgrupos ou bandos. Estimava-se 
uma população de 600 (seiscentos) silvícolas para ser distribuída num 
território correspondente a uma Jamaica, a um Líbano ou à metade de um 
Israel.; Todavia, tal tentativa fracassou diante da irresignação indígena, 
que não concordava· com o projeto de Governo, por força do seu 
"facciosismo". 

· , Lamentável, sob todos os aspectos, esse fracasso 
deve ser debitado totalmente à União por quatro razões: primeira: a grande 
Reserva resolvia o conflito dos Cintas-Largas com os Nambikwaras do 
Norte, separando-os em· territórios distintos; segunda: a grande Reserva 
tinha campo e mata, porque no seu território nasciam e engrossavam 
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grande parte dos rios tributários do JURUENA; terceira: a grande Reserva l .. 
Indígena possuía um território do tamanho de alguns países, possibilitando 
a convivência de 600 indivíduos e a sua posse pelos índios iria preservar as 
nascentes da maior bacia fluvial do mundo: a Amazônica; quarta: faltou . 
vontade política do Governo ou pressões inconfessáveis determinaram o 
abandono dessa realidade fáctica e jurídica que era a Reserva. Ela não foi 
um equívoco de planejamento, pois a regra programática constitucional, à 
época, era a da integração do silvícola à comunhão nacional ( art. 8°, letra 
"o", da CF/67). 

Diante do malogro ela "concentração" dos índios 
na grande reserva, dispersos pelo menos cm dois pontos cardeais: sul e 
oeste dessa reserva, o Governo Federal baixou um Decreto interditando 
temporariamente, segundo a Exposição de Motivos, a "área de terra por 
eles habitada" (sic) situada no município de Aripuanã. Donde se conclui 
que os "índios da mata" haviam se juntado bem ao SUL da grande Reserva; 
os "índios do campo" permaneceram nela; e os índios da "Serra do Norte" 
permaneceram confinados perto de Vilhena. Vale dizer que a área 
interditada visava acomodar os "índios da mala" (9 grupos). Todavia, essa 
nova tentativa da FUNA:I.fracassou, pois a área foi aproveitada para os seus 
intentos apenas parcialmente. Diante desse novo fracasso, a Fundação 
Naciona] do Índio - FUNAl buscou nova solução, qual seja a das nove 
reservas, adiante mencionadas. 

No Relatório de "Identificação Fundiária" dessas 
áreas indígenas firmado nos idos de 1990 e constante do processo retro 
referido, preconizava-se o questionamento da situação dominial dos 
fazendeiros se elas, já demarcadas pela FUNAI, fossem, àquela altura, 
simplesmente ratificadas. E, em havendo alteração dos limites para 
aumento das mesmas, esse questionamento se ampliaria sensivelmente. 
Nesse documento reconheceu-se o domínio particular de diversas Fazendas 
já implantadas na região. 

Porém, tais advertências não impediram que, a 
"toque de caixa", tais reservas "desaparecessem do mapa", tendo sido 
absorvidas por um só trato de chão, de estranha configuração, que levou o 
nome de ÁREA INDÍGENA AIUPUANÃ, por força da Portaria, 

'i 

· ... Esse "ato de império" da burocracia f unaiana, foi 
o inspirador não só da Exposição de Motivos como do Decreto 11°375, de \ 
24 dezembro 1991 que homologou a mencionada área indígena. Mas, ao 
mesmo tempo, acabou, também, transmitindo ao citado édito presidencial, 
todos os vícios e desvios de poder de que era portador. A prova mais 
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eloqüente de que houve pressões, ingerências e imposições a que se 
submeteu a administração pública, favorecendo a uns e prej udicaudo a 
outros - é o próprio pcriinetro da demarcação que se vê no Decreto, um 
retrato fiel e confesso -dessa conjuntura. A "ameba" que constitui, hoje, a 
triste figura da Área .Indígcna Aripuanã, ora avançou e ora retraiu, nas 
entranhas burocráticas .da FUNAI, sempre com o objetivo de abarcar 
aquelas nove reservas que se limitam. 

O que retrata quatro situações no espaço e no 
tempo, dá uma idéia bem nítida da problemática dos Índios. Revela a 
grande Reserva Indígena; demonstra a área interditada para solucionar o 
fracasso da anterior; revela as nove reservas demarcadas; revela as Áreas 
Sararé, Vale do Guaporé, Pirineus de Souza, Sete de Setembro, Zoró, Arara 
Beiradão, Área Indígena Ariuanã, Rosscvelt, Serra Morena, Salumã, 
Parque Indígena Aripuanã e outras, delimitadas de 1981 cm diante e 
demarcadas, com homologações a partir de 1985. 

sucessivos 
manipular, 
Índios. 

Por aí se vê, como para a União foi fácil praticar 
atos para afetar, desafetar, demarcar, desmarcar, transferir e 
a seu bel . prazer, as terras que deveriam ser ocupadas pelos 

•:' 

r,'. ,, 

. Com efeito, o Decreto nº375, de 24 de dezembro 
de 1991 abonou toda .uma chusma de equívocos e pressões, oriundos da 
burocracia estatal, dos proprietários, dos índios, das ONG' s, do BlRD e de 
outros menos cotados, na medida em que ao homologar a "ameba", a 
UNIÃO praticou perversa discriminação contra os Autores, que tiveram a 
Gleba J.~. incluídas nos limites "intra muros" da AIA., quando outros, 
pertencentes ao mesmo grupo hegemônico, tiveram os seus imóveis 
excluídos. 

' 1 

. Diga-se que reforça sobremaneira a quebra do \ 
princípio da isonomia o fato da administração, após afirmar qual a ÁREA · 
DE OCUPAÇÃO INDÍGENAS que abrangia substancial território, acabou i 
por delimitar e demarcar nove áreas isoladas entre si (Sete de Setembro, . 
Zoró, Arara Beiradão, Area Indígena Aripuanã, Roosevelt, Serra Morena, 
Salumã e Parque Indígena Aripuanã), que comprometeram apenas parte da\'; ·· 
chamada "área de ocupação", permanecendo o restante nas mãos dos e 

fazendeiros e proprietários que ficaram com seus imóveis fora das áreas em · 
questão. 

,. 
j 

! 

/~ .. 
To<los os proprietários dos imóveis, sejam aqueles\ 

que ficaram fora da chamada ÁREA lNDÍGENA ARIPUANÃ, sejam os , . 
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que ficaram dentro, desenvolveram normalmente suas atividades pelo 
menos até o ano de 1990 quando se instaurou, na FUNAI, o processo de 
identificação e delimitação da A.LA. Nesse processo, de teor altamente 
discricionário, com inegável desvio de poder, desprezou-se as demais 
reservas criadas, ou seja: Sete de Setembro, Zoró, Arara Beiradão, Área 
Indígena Aripuanã, Roosevelt, Serra Morena, Salumã e Parque Indígena 
Aripuanã, e ao mesmo · tempo identificou-se como área necessária aos 
diversos grupos indígenas, um novo perímetro constante da Portaria da 
FUNAL Ressalte-se que retrata o documento conclusivo subscrito por dois 
funcionários da FUNAI, e que sustentou a edição da cilada Portaria, 
confessou-se que a delimitação proposta excluía fazendas com benfeitorias 
e pastagens já formadas, sendo que a superfície sugerida atendia às 
necessidades dos grupos que antes haviam sido confinados nas grandes 
reservas retro mencionadas. Isto quer dizer que a UNIÃO FEDERAL, 
tendo criado, antes, uma reserva enorme de terras para os silvícolas, agora 
se rendia aos argumentos-da fUNAI de que a referida reserva não servia 
aos índios, e, em seu lugar "identificava" nova área com 750.649,2650 
hectares, área essa, que após Processo de Regularização Fundiária que 
tramitou na FUNAI, foi finalmente homologada pelo Decreto Federal 
Nº375, de 24 de dezembro de 1991. 

•, ! :. Instados pela FUNAI a desocupar a GLEBA J.K., 
os Autores não tiveram neni uma oportunidade de relacionar as benfeitorias 
existentes, para em · época oportuna, iriam pleitear, no âmbito 
administrativo ou judicial; a mais cabal e justa reparação dos prejuízos que 
sofreram. · 

Com relação às benfeitorias, os Autores tentaram 
receber o seu valor junto à FUNAI mas, após anos de espera não 
obtiveram nenhuma solução, ainda que fosse para negar o pedido. Neste, 
como é óbvio, os Autores ressalvaram que, cm sede judicial, iriam pleitear 
os prejuízos relativos à -terra. Talvez por isso, a FUNAI teve receio de 
pagar as benfeitorias acima descritas. Diante da demora de qualquer 
solução, os Autores desisliram do pedido administrativo, ressalvando que 
iriam pleitear o seu direito na Justiça federal. 

Diante do exposto, vê-se que os Autores foram 
desapossados da GLEBA J .K. Todavia, para que não haja dúvida alguma 
de que a chamada Área Indígena Aripuanã abrangeu a totalidade do aludido 
imóvel, basta verificar.o · perímetro homologado pela União e aceita pela 
própria FUNAI, pelo qual o mencionado fato tornou-se inconteste, De 
resto, a planta da Diretoria do Serviço Geográfico encarregado de 

,. 
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promover a demarcação, onde se situa a Gleba J.K.1 comprova os contornos 
da Área Indígena Aripuanã que envolvem dila fazenda e outras. 

Jl 

Os Autores têm sede de JUSTIÇA. 
Discriminados que foram, a clcdo, pela Administração Pública, como s.~ . 
fossem cristãos destinados a enfrentar os leões no Coliseu Romano, 
perderam, em favor da União Federal, por obra, gáudio e presunção 
hominis da Fundação Nacional <lo Índio (FUNAI), a Gleba J.K. situada 110 

então Município de Aripuanã, no Estado de Mato Grosso, cujo território, 
em sua totalidade (9.992 hectares), foi abrangido pela chamada ÁREA 
INDÍGENA ARJPUANÃ (perímetro contendo 750.649,2650 hectares) com 
o objetivo de abrigar, dentre outros, especificamente os grupos Zoró, Cinta 
Larga e outros. 

· .O prejuízo foi de grande monta e de difícil . ' 
reparação. Desapossadospor pressão administrativa da União, via FUNAI, 
do bem da vida no qual e 'pelo qual dedicaram longos anos de suas vidas, os 
Autores tentaram receber, junto ao citado órgão fundacional, pelos menos 
as benfeitorias, ressalvando o direito de pleitearem, na instância judicial, o 
valor dos demais bens perdidos (terras e florestas). Tudo cm vão. A 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, escudada no então 
ambíguo óbice constitucional cm vigor, à época, (parágrafo segundo <lo 
artigo (98 da Emenda Constitucional de 1969), não atendeu ao pedido que, 
formalizado em regular' processo, tramitou ao sabor dos despachos dos 
burocratas funaianos, durante muitos anos, sem qualquer conclusão. 

Conforme Vossa Excelência verá, 11 ictu oculi", a 
discriminação foi tanta e .: de tal forma gritante, que a responsabilidade <la 
União emerge cristalinamente o que comprova a "vocação totalitária" do 
Estado contemporâneo que a "ludo pretende disciplinar, no pernitcnte ao 
comportamento do homem na sociedade", anulando, em conseqüência, "a 
eficácia dos preceitos formais garantidores das liberdades" (in Cotrin Neto 
- RDP 68/47). Na '··espécie, ao delimitar geodesicamcuie a ÁREA \. 
INDÍGENA ARIPUANÃ (AIA) penalizando alguns fazendeiros cujus . 
terras ficaram dc1~tro e preservando outros cujas terras ficaram fora da 
citada área, a UNlAO agiu de Ior a e nente discricionária, com abuso de ) 
poder, ferindo o princípio da isonomia onsagrado tradicionalmente no 
sagrado direito constitucional brã'siTeiro:- 

1: · Além dessa discriminação e quebra do princípio 
~ldade, a Administração Federal foi responsável pela chamada 
"Marcha para o Oe~ um grandioso aceno desenvolvimentista dos anos 
60/ 1 jilanejamcnto governamental que induziu os Autores, 
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como outros fazendeiros, a adquirirem terras no Município de Aripuanã, 
estado de Mato Grosso. Ao induzir empresas e agropecuaristas a ali se 
instala~em sem dizer quais as terras que poderiam adquirir, com segurança, 
a UNIAO FEDERAL e fUNAI, por sua administração, à época, incidiu cm 
erro de planejamento, provocando investimentos privados (alguns 
subsidiados por incentivos fiscais) em locais que, três lustros depois, com a 
maior desfaçatez - · declarou como Área Indígena, expulsando dali os 
fazendeiros, "tnanu. · militari", escudada num procedimento de 
discriminação fundiária para efeito interno, realizado ao arrepio <lo 
princípio do contraditório, a despeito de serem conhecidos de sobejo, pela 
Administração, os relevantes interesses dos particulares na delimitação da 
indigitada AIA. 

Para amparar a sua discricionária e abusiva 
conduta, estigmatizada pelo vetusto e resistente sentido patrimoninlistico .. ' do Estado, herança da Coroa Portuguesa que a tudo submetia a seu alvará, 
inclusive para os atos mais comezinhos da vida civil, a UNIÃO FEDERAL 
E FUNAI tem se valido, ao longo do tempo, para criar Reservas e Áreas 
Indígenas em terras de presuntivo domínio particular, de dispositivos J 
constitucionais inseridos nas Leis Magnas de 1934 ( artigo 129), de 193 7 
(artigo 154), de 1946 (artigo 216), de 1967 (artigo l86), da Emenda 
Constitucional de 1:969 (artigo 198) e da última Constituição de 1988 
( artigo 231 ), interpretando tais dispositivos a seu modo, não só no 
momento de afetar . ditas terras como "indígenas" como também, no 
momento de se defender nas ações judiciais propostas contra ela pelas 
pessoas físicas ou jurídicas prejudicadas. 

' 

Os autores não farão pedido declaratório de 
nulidade ou desconstitutivo de ato da administração. Deduzirão o seu 
direito e lançarão os seus pleitos no plano da existência, motivo pelo qual, 
qualquer referência a que determinado ato foi ou é nulo, não implicará no 
correspondente pedido de decretação de nulidade, mesmo porque a saída do 
bem da vida em questão (GLEBA J .K.) do patrimônio dos Autores para o 
respectivo ingresso no patrimônio da União decorreu de uma sucessão de 
atos unilaterais da Administração, alguns nulos, outros com abuso ou 
desvio do Poder ou ainda de conduta ilícita do órgão fundacional 
responsável pela "afetação" da citada fazenda como "terra indígena", todos 
irreversíveis a despeito desses defeitos, sendo irrelevante a problemática da 
validade ou invalidade <los mesmos. Vale dizer que seria contraditório 
pedir a volta ao 11sleitus quo ante", mercê da declaração de nulidade e, ao 
mesmo tempo, pedir a. indenização pela perda do bem. Nem há que se falar 
na retrocessão, uma.exceção ao princípio estatuído no artigo 35 da Lei das 
Desapropriações, cujo princípio se amolda ao caso em tela, eis que defende 
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a permanência do bem no patrimônio do poder expropriante, ainda que 
nulo o processo expropriatório, e defende, ao mesmo tempo, a indenização 
(perdas e danos) devida ao particular que ficou privado de usar, gozar e 
dispor do bem da vida que irregularmente ou "manu niilitari" foi parar nas 
mãos do Poder Público. De resto, o pedido de indenização que os Autores 
pleitearão no bojo da presente ação será composto de verbas diversas com 
fundamentos legais específicos para cada uma delas, que podem ser 
comuns ou não a todas, fundamentos esses que não se basearão 
necessariamente no direito real de propriedade (artigo 859 do Código 
Civil), mas, sobretudo nos princípios constitucionais da igualdade de lodos 
perante a lei e no dá" responsabilidade civil do Estado pela atuação 
arbitrária e enganosa das pessoas jurídicas de direito público ou privado a 
ele vinculadas, causadoras dos danos aos Autores, sem prejuízo da 
invocação de outros princípios ou fundamentos legais de teor constitucional 
ou infra constitucional. Em suma: "pecúnia pro re" ou "pecúnia pro ius ad 
rem" são os vertedouros pelos quais desembocarão os pedidos dos Autores 
e seus respectivos fundamentos jurídicos, para em seguida receberem os 
mesmos tratamentos que lhes são devidos e que não foram respeitados pela 
União e nem pela Funai. , 

Tratando-se de lide peculiaríssima que refoge aos 
padrões, daquelas intentadas por outras pessoas contra a UNIÃO 
FEDERAL e FUNAI na instância ordinária de primeira instância ou na 
única e originária instância junto ao Supremo Tribunal Federal, todas com 
base tão somente no. direito de propriedade, Vossa Excelência deverá 
enfrentar questões variadas postas pelas partes na composição do feito, 
quais sejam as meramente processuais, sem julgamento do mérito, tais 
como a da competência do foro; e, finalmente, em outro plano, a 
interposição, pela União Federal, de ação declaratória incidental visando a 
declaração da nulidade do domínio presuntivo dos Autores e de seus 
antecessores, até chegar ao Estado de Mato Grosso, sem desprezar, a 
reboque, a eventual argüição, pela REQUERIDA, da ocorrência da 
prescrição. Veja, Vossa Excelência, quantas as questões que, 
hipotéticamente, a União Federal e Funai levantará em sua defesa. Todavia, 
sabedores de como agea União Federal, nesses casos, a qual se utiliza de 
todas as exceções dilatórias e peremptórias possíveis para procrastinar, por 
anos a fio, o andamento do processo, os Autores, desde já, alegam o 
seguinte: 

Competência de foro (domicílio dos Autores) - 
Com relação à competência do foro, esta é constitucional (artigo 109, 
inciso I e parágrafo 2°. da -Constituição Federal de 198 8), isto é, paira acima 
do artigo 95 do Código de Processo Civil. Daí a propositura da presente 
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ação na Secção Judiciária da J ustiça F cderal cm Cui~-b~JMi~'';·~;';·t· ~;v··. 't 
• 1\ ' e. 

Comarca os Autores .são domiciliados. De resto, segundo Burbi (in 
Comentários ao Código de Processo Civil - 3ª edição, página 43 8) o artigo 
99, inciso I do Código de Processo Civil, tornou-se "dispositivo inútil e o 
exame do foro compelente para as causas da União pode ser feito apenas à 
luz dos citados textos constitucionais". O artigo 105, inciso l da CF/88 que 
reproduziu o artigo 125, inciso l da EC/69, trata da competência "ratione 
personae ", que é absoluta, valendo dizer que a presente ação deve se 
processar e ser julgada;' em primeira instância, pelos Juízes Federais. Já o 
parágrafo 2° do artigo 109 <la CF/88 que reproduziu a segunda parle do 
parágrafo 1° do artigo, 125 da EC/69, é uma regra de competência de foro 
que fica à escolha do. particular que pretende litigar contra a União. No 
caso> os Autores escolheram o foro do seu domicílio, isto é, o da cidade ele 
Cuiabá onde oficia uma das Seções Judiciárias da Justiça Federal, o que 
lhes é facultado por expressa disposição constitucional. Na vigência <la 
carta anterior, já ensinava Athos Gusmão Carneiro, in "Jurisdição e 
Competência" - Ed. Saraiva, 1. 983, pg. 72: 

'.! 0} 

•• "O Jun1111 rei situe não incide sobre as causas cm que for pa1 te a União 
Federal, que goza de foro privilegiado, art. 125, parágrafo J º, da Lei 
Maior, correndo a demanda perante a Justiça Federal, ai t.125, I". 

"Já o Estado (referindo-se às unidades lia federação) está sujeito ao 

fvn1111 rei sitoe", 

i i ·' Abordagem esgotante sobre o lema fez Moreira 
Alves em memoráv'6i'acórdão, do qual foi relator, inserto na RT 582/217, 
de onde se destaca:' "Por outro lado, não estabelece a Consti tuição Atual 
(1.969) - como também sucedia com as anteriores com preceito semelhante 

\'.'' 
ao seu - qualquer restrição à faculdade de opção> que confere ao Autor 
entre o foro de seu domicílio, o do alo ou fato que dá origem a demanda, o 
do lugar onde está situada a coisa ou o Direito Federal. O Juiz exclusivo da 
conveniência da opção é o autor. O que se preserva, em favor da União é a 
limitação dessas opções às quatro previstas no texto Constitucional, bem 
como seja a ação aforada onde haja seção judiciária da Justiça Federal. E só 
isso". · 

Rogério Lauria Tucci e José Rogério Cruz e 
Tucci, in "Constituição de 1.988 e Processo", Ed. Saraiva, l.989, pág. 250, 
após aludirem que nas ações onde a União for Autora, a competência do 
foro é determinado pelo domicilio do Réu, aduzem: "Do mesmo modo - 
explicita, em seqüência, o parágrafo 2º do art. l 09 - quando a União for ré, 
a ação deverá ser.aforada na Seção Judiciária em que domiciliado o autor. 
Este, contudo, e1i1 .. consonância com a parte final da mesma preceituação, 
/:.7iisér~órfo;~J\.'Hi.~tçl'iÍldQr:Rü~~ni~élj:t.i_9:ncJ.Õ!i.ça; ú~pJJ}E.1liflcfo~'~e11ii·o Ei.n_pí:e~f!riàl ~~iagúó~,' .. _., 1 J 
,..,:,1tt"""Jtil't;i!<·"''fJ.'ira,,;,IT.,:t ~ ..• ~.•,,,·,\~'·i"'.4';.ffl· ·1n~~J(if{[l:;·t'l· ... ', ..;•' 1',!' .. :r, •• ·11~·1· •··1•.,.\H .• ,,:J.,.•~t1·~··f"~.,,.,, .. , .... "·-':. ~~•.a,r"::1i'itib.6Jl tô 'n9· 'Jqv JJ/, 5 r~ i.oaii·rtP J êl: , ia a~J."'.J.tl;·•,jlllfv ';\·~.·;.,,-. -;. · d~:\;;~t\·r:~i~'i~~jo"t~i~r:::Jwi-~"2'f /,.,5.~r "1f.i · ~1-1·Jrl;~;. ~5•· .<'i'\ ., .~ n~ nli?f'õ·f0°:,0'!J ~JJ~?t.:f[f:;~;i.,.. .. ,1, ~f: ..... 1~{{~~,r~·4~,frt:J~ ., ~{ ~,k;\l~.! l,, .• Ç?_.,~ -:\Af.:1~~!-.J.,.w;;.,~:,t-~1 -. t . .J\l. .... -\1,~.--~''· .))tY~. 1 ~ Ur~ ... :'! ~ .••. t · .1 ••••••• j.•· ...• 



"A administração pública direta, indireta ou 
fundacional, de qualquer do Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade) 
impessoalidade, moralidade, publicidade, e, também, ao seguinte ... 11• 

i ,Logo, quando qualquer desses princípios é 
infringido, a Administração Pública responde univocamente através do 
Poder a que está subordinada. 

Declaratória incidental da União (não cabimento) 
- Com relação ao ingresso, pela UNIÃO FEDERAL, de ação declaratória 
incidental com vistas ·~ declaração da nulidade do domínio privado dos 
Autores sobre o bem.' da vida afetado pela qualificação de "terras 
indígenas", há duas ordens de considerações; a primeira é no sentido de 
que, ingressando a União Federal com tal pedido, reconheceria, ao mesmo 
tempo, a presunção "juris tantum" estatuída no artigo 959 do Código Civil; 
se assim não fosse não haveria necessidade dessa declaração para obstar tal 
presunção; o que induz que a discriminação interna e conseqüente 
"afetação" violou direito privado existente no mundo jurídico; a segunda é 
no sentido de que, se a, União Federal, nessa declaratória incidental, colocar 
no pólo passivo, todosostitulares da cadeia dominial, desde os ora Autores V 
até o Estado de Mato Grosso (filiação dominial da Gleba J.K.) o juízo · 
monocrático federal deverá repeli-la, de plano, em razão da impossibilidade 
jurídica do julgamento · simultâneo, uma vez que esse juízo, competente 
para julgar a causa principal é incompetente para julgar a causa incidental, 
cujo foro especial e originário para as ações da União contra o Estado 
Membro, é o do SUPREMO TIUB UNAL FEDERAL. Assim, com base no 
artigo 109 combinado com os artigos 470, 295 inciso I, e/e o inciso III do 
seu parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, Vossa Excelência 
deverá repelir, de plano, tal manobra da União, useira e vezeira desse 
expediente, através do qual, ganha VÁRIOS ANOS de protelação, sabendo 

1 

que, de antemão, o STF para quem o Juízo monocrático desloca, 
desavisadamente, o processo, irá fatalmente, após um longo tempo, dar-se 
como incompetente para julgar "simultaneus processus" tanto a ação 
principal como a incidental por força dos artigos 109 e 4 70, retro citados. 
Vale dizer: o juízo de primeira instância é competente para julgar a ação 
principal e incompetente para julgar a ação incidental e o STF é 
competente para julgar a ação incidental e incompetente para julgar a ação 
principal. Logo, a ação incidental, que é um malicioso e protelatório 
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repelida) de imediato, com o objetivo de espancar a má fé processual da 
União. Assim o fazendo, Vossa Excelência estará cortando o mal pela raiz, 
sendo obediente aos ditames legais e julgando conforme precedente do 
STF, constante do julgamento da ACOR 11°355-5-MT., da qual foi relator o 
emitente Ministro Moreira Alves. É que, no ensinamento de Barbi (in 
"Comentários ao Código de Processo Civil"- 3ª Ed. Forense, página 475), a 
declaratória incidental, só.pode ser admitida se o Juiz da causa principal for 
competente para julgá-Ia, Não é outro o pensamento de Adroaldo Furtado 
Fabrício (in "A Ação Declaratória Incidental" - Edição Forense - 1.976 - 
página 132), para quem-t'impossível se faz o simultaneus processus, desde 
que aos dois pedidos correspondem competência absoluta de diferentes 
juízes, excluída assim a prorrogação de qualquer delas." 

Prescrição vintenária (repulsa da qüinqüenal) - 
Com relação à eventual argüição, pela União da prescrição, é iterativo e 
pacífico não só na doutrina bem como na jurisprudência o entendimento de 
que a ação de indenização e a de desapropriação indireta prescrevem em 20 
(vinte) anos, ficando afastada a prescrição qüinqüenal referida no Decreto 
nº20.910, de 6 de janeiro de 1932. Na espécie, os Autores tiveram a cautela 
de interromper a prescrição de qualquer tipo de ação, sem contudo, 
promoverem o protesto judicial. Sendo a matéria prescricional 
iminentemente de mérito, deve qualquer discussão a respeito dela ser 
decidida no saneador. A. causa de pedir, no presente processo, é, na 
realidade, um feixe oú acumulo de pretensões (uma de natureza pessoal e 
outra de natureza real) .visando, objetivamente, obter duas reparações, uma 
relativa às benfeitorias: e· outra relativa ao bem imóvel, "arrecadados" que 
foram, unilateralmente 'pela UNIÃO e FUNAI, em prejuízo dos Autores. 
Conforme se verá, adiante, essas duas reparações serão encaminhadas 
através de uma ação que possui dupla natureza: uma prevalentemente 
pessoal, com um temperamento real, cujos fundamentos jurídicos são 
diversos (quebrado princípio da isonomia e outros) e outra nitidamente real 
( desapropriação indireta), cujo fundamento jurídico é o direito de 
propriedade, dentre outros. Essa dupla natureza, que amálgama a ação no 
seu anverso e no verso, visa uma só causa de pedir, qual seja a reparação 
econômica composta dos dois pedidos retro referidos. Por outro lado, tal 
duplicidade não é indissociável porque alternativa. Vale dizer: a reparação 
será atendida ou pela procedência da natureza pessoal ou pela procedência 
da natureza real independentemente da ordem de colocação, ou ainda, pela 
procedência de ambas, conjuntamente . 

. , Importa dizer, que "tanto as ações pessoais, como 
as reais versando sobre- .direitos que fazem parte do patrimônio do titular, 
são ações patrimoniaÍ~'.~. ( confira-se Câmara Leal, in "Da prescrição e da 
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Decadência", 3ª Edição, Forense, 1.978, página 224). Tal caráter as iguala 
no campo da prescrição pelo menos no que se refere ao tempo: 20 (vinte) 
anos (artigos 117 e 550 do Código Civil). O temperamento real que se 
encontra embutido na feição pessoal, no caso específico da presente ação, 
não conflita com a marca prevalente dela ( caráter pessoal) porque esse 
temperamento, que afeta, in totum, a outra parcela de ação de caráter real. 
está assentado no .direito de propriedade, garantido pela Constituição. O 
sempre lembrado Câmara Leal, in opus cit, Página 332, aduz: 

"O proprietário só perde o direito à coisa, quando outrem a adquire 
pelos modos estabelecidos em lei. Enquanto o direito perdura, com 
ele também subsiste a ação que o protege". 

"Se o Estado se apossou do imóvel, sem justo título, só o adquirirá 
depois de vinte anos de posse ininterrupta, pelo usucapião 
extraordinário". 

~[ 

"Trata-se de um preceito relativo à aquisição e perda da propriedade, 
1 ! :,· ao qual também o Estado está sujeito, como pessoa jurídica, por isso 

; '. que nenhum dispositivo de exceção lhe criou, a esse respeito, 
qualquer direito especial". 

1 

"Esse preceito importando, como conseqüência necessarta, 11a 
prescrição vintenâria da ação reivindicatória, a favor do legítimo 
proprietário, como proteção ao direito de propriedade, não pode ser 
derrogado por outro dispositivo de exceção, embora em favor do 
Estado, porque constitui e representa uma das garantias do direito de 
propriedade, assegurado expressamente pela Constituição", 

'., i 

"Diante desse caráter constltucional do preceito de proteção à 
propriedade, a favor do proprietário, nacional 011 estrangeiro, se 
torna juridicamente impossível sua derrogação a favor do Estado, e 
contra ele não pode prevalecer, portanto, a regra geral da prescrição 
quinquenal, porque isso importaria e111 violação da garantia 
constitucional da propriedade", 

"Como preceito especial ao direito de propriedade, assegurado pela 
Constituição, a prescrição vtntenâria da ação reivindicatória deve 
prevalecer sobre a quinquenal, embora o prescribente seja o Estado". 

É que, na hipótese da administração pública 
"tomar" ou "confiscar" bem sujeito à proteção constitucional ( direito de 
propriedade) não vígo1·a o prazo qüinqüenal previsto no Decreto 20 .190/3 2. 
Da mesma forma não· vigora, se o perdimento do bem decorreu da quebra 
do princípio da isonomia ou da infração de outros princípios de direito. 
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No caso sub judice, não sendo possível aos 
Autores reivindicarem a coisa porque esta já se incorporou ao patrimônio 
da União, resta-lhes, no campo do direito real, pleitear a desapropriação 
indireta composta de perdas e danos (arl. 35 do DL. 3.365, de 21.6.1.941) 
cuja ação se encontra protegida constitucionalmente tal qual a 
reivindicatória. 

Da mesma maneira, ainda que se desvincule da 
ação pessoal aquele temperamento real, essa natureza pessoal da ação ( que 
se fundamenta nqprincipio da isonomia e outros) também se encontra 
protegida pela responsabilidade civil do Estado prevista expressamente no 
artigo 37 "caput" e parágrafo 6º da CF/88, antes artigo 107 da CF/67 e 
EC/69, pelo que a prescrição dessa ação fica sujeita ao prazo de 20 anos 
referido no artigo 1 77 do Código Civil. 

Na espécie, se se considerar o perdimento do / 
imóvel GLEBA J.K. em favor da União, tal fato ocorreu no ano de 1991, 
conforme a Decreto homologatório, em anexo, autorizava como autoriza os 
Autores a pleitear não só na via administrativa como na judicial, a justa 
reparação pela verdadeira desapropriação que sofreu. 

Assim, os Autores, através de seu antecessor, r 
ingressaram junto à Fundação Nacional do Índio (FUNAI) com um pedido 
dê indenização pelas benfeitorias, ressalvando que, em separado, iriam 
pleitear a indenização pelas terras, por entenderem que "sofreram uma 
verdadeira desapropriação". Ora, tal pedido e tal ressalva, interromperam a 
prescrição. 

:· · · Diante disso, o direito dos Autores permanece "re 
íntegra" mercê da subsistência da correspondente ação que o assegura 
(artigo 75 do Código Civil), tanto no plano da pretensão de caráter pessoal 
como no plano da pretensão de caráter real, cujo prazo de prescrição é 
igual, ou seja, de 20 anos, prazo esse interrompido por diversas vezes, não 
só por atos praticados pelos Autores, como também por atos inequívocos 
da administração que, embora, reconhecendo o direito, não os ressarciu, 
nem os reassentou. 

No tocante à rejeição da prescrição güinqüenal 
nos casos de desapropriação indireta, seria ocioso colocarmos, aqui, a 
remansosa jurisprudência dos Tribunais de Justiça dos Estados da 
Federação que adota tal rejeição, pelo que os Autores limitar-se-ão a citar 
apenas algumas das decisões dos Tribunais Superiores, a saber: 

SUPRE1110 TJUBUNAL FEDERAL: 



;, 
RE 57.966 - in RTJ 37/297 
RE 64.809 - in RTJ 47/134 

\ : RE 73.683 - in RDA 112/260 
RE 86.078 - in RDA 133/197 

SUPEIU.OR TJUBUNAL DE JUSTIÇA {TFR): 
Ap. Cível 23.057 - in RDP 28/198 

· Rec, Esp. 36.954 - in Rev STJ 53/306 

A sustentar a prescrição vintenária nos casos de 
desapropriação indirdü1:· .ª jurisprudência dos nossos mais altos pretórios é 
maciça. Senão, vejamos: 

SUPREMO TIU.BUNAL FEDERAL: 

R.E 63.833 - in RTJ 61/384 
RE 70.221 - in RTJ 63/435 
RE 77.158 - in R.TJ 66/939 
RE 84.322 - in RTJ 94/643 
RE 109.853 - in RDA 186/191 

SUPEJUOR TJUBUNAL DE JUSTJç_A: 

" Ap. Cível 22.906 - in RDP 9/214 
Ap. Cível 76.727 - in Rev.Jur. TFR 26/124 

Rec.Esp. 14.906-0 in Rev.STJ 45/240 

Rec.Esp. 26.568-3 in Rev. STJ 43/455 

Rec.Esp. 40.229 in Rev. STJ 62/370 
·.!',: 

Outra abordagem da temática prescricional é 
aquela registrada no v. acórdão proferido pela 1 a Turma do Excelso 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Recurso Extraordinário nº 79.722- 
PR, do qual foi Relator o Ministro Rodrigues de Alckmin, estampado na 
Rev. Tribs. 512/279, em que foi parte o Estado do Paraná, cuja ementa 
(parcial) diz o seguinte: 

"PRESCJUÇÃO - Ação de indenização pela evicção - Prazo 
prescricional iniciado com o cancelamemo dos registros - Prescrição 
não reconhecida". 

Tal aresto trata de uma ação indenizatória movida 
por particular contra aquela unidade da Federação, porque esta teria 
vendido, antes, os mesmos bens, a adquirente anterior, que obteve o 
cancelamento judicial dos registros imobiliários desse particular. O STF 
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manteve o acórdãoda Justiça local que repeliu a prescrição alegada pelo 
Estado do Paraná, sob o fundamento de que somente após o cancelamento 
dos registros é que se. iniciou o período prescricional. Ora, na espécie, seria 
plausível, senão legítimo, adotar-se a mesma abordagem, na medida em 
que o domínio dos Autores mantém-se VIVO, gozando da presunção "juris 
tantuni" do artigo 859 do Código Civil, à mingua de decisão judicial ou de 
ato unilateral da Corregedoria dos Registros Públicos extintivos do registro 
dorninial da Gleba.LK. A homologação da demarcação, é ilegal, e ainda 
que legal fosse, incidiria, aí, a contagem inicial da prescrição nos termos do 
artigo 173 do CódigoCivil. 

Por último, a sustentar que a ação de 
desapropriação indireta é de natureza pessoal, "embora a causa ele pedir 
resida na perda da posse de um bem imóvel", sendo, assim, tutelada pela 
prescrição ordinária de 20 (vinte) anos, os Autores invocam o convincente 
e venerando acórdão proferido pela Egrégia 13ª Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo na Ap. Cível nº89.276-2, em julgamento 
realizado em 02 de· abril de 1.985, tendo como Relator o Desembargador 
Paulo Shintate, cuja decisão, por votação unânime, foi publicada no 
Boletim da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP), nºl.383, de 
19 junho 1985, página 152, tendo a seguinte ementa: 

:,i ,., 

"Desapropriação Indireta - Ação Pessoal - Prazo Prescricional. 
Entende-se que a ação é pessoal, embora a causa de pedir resida na 
perda da posse de w11 bem móvel. Assim, a prescrição é de ordinário. 
de vinte anos. Como o bem imóvel é suscetível de usucapião, 
cv11s11111adu esta, v antigo tltular do domínio perde este, e em 
conseqüêncta, perde o direito à indenização. não em razão da 

prescrição da ação de indenização, mas em razão da perda do 
interesse processual decorrente da perda da titularidade do domínio, 
tornando-o assim ilegitimado para reclamar a indenização ". 

Cumpre ressaltar que a responsabilidade solidária 
da União Federal e da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) frente aos 
Autores existe no plano do direito material subjacente, sendo indivisível. 
Tal circunstância autorizaria aos Autores mover a presente ação contra 
ambas. Todavia, t~\ ~ solidariedade, no campo da prestação jurisdicional, 
não é obrigatôria, podendo os Autores chamar uma ou ambas no pólo 
passivo. Na espécie, 'os Autores escolheram a União Federal e a Funai, por 
razões óbvias. Entretanto, a prescrição de ação contra a FUNAI é de 20 
(vinte) anos, tendo em vista que este órgão fundacional, criado e mantido 
pelo Governo Federal através da Lei nºS.371, de 25 de dezembro de 1967, é 
pessoa jurídica .de direito público (empresa pública), conforme 
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"Equiparam-se às Empresas Públicas, pan1 os efeitos desta lei, as 
Fundações instituídas em virtude de lei federal e de cujos recursos 
participe a União quaisquer que sejam suas finalidades". 

. Por outro lado, a ratificar expressamente o seu 
caráter de empresa pública, confira-se os atuais Estatutos da FUNAI, 
aprovados pelo Dec. nº564, de 8 de junho 1992, que lhe imputa o "status" 
de "fundação púb{if:a". Antes, a defender tal caráter, embora os estatutos 
anteriores lhe atribuíssem a condição de "pessoa jurídica de direito 
privado", o STJ já a qualificava "como pessoa jurídica de direito público, 
que integra o gênero autarquia" ao decidir os Conflitos de jurisdição nº 
219, 1.272, 1.273 e 1.349, estes dois últimos relatados pelo Ministro Bueno 
de Souza e julgados )10 ano de 1.991, lendo como precedente abonador o 
aresto firmado pelo STF no Conflito de Jurisdição 11°6.650, julgado cm 14 
de maio de 1.987 (vide RTJ 122/495), no qual a LBA foi reconhecida como 
"autarquia fundacional" pelo Ministro Moreira Alves . 

. · Essa quaqficação legal de empresa pública inclui 
a FUNAI (Fundação Nacional do lndio) no rol das entidades participantes 
da chamada "administração indireta" estando cm pé de igualdade com as 
demais categorias, ou sejam, as autarquias e as sociedades de economia 
mista (artigo 4º, inciso H, letra "a", "b" e "c" e parágrafo 2º, do Decreto 
Lei 11°200/67). Desune-se, assim, que à FUNAI - Fundação Nacional do 
Índio, órgão que hão arrecada compulsoriamente impostos, taxas, 
contribuições ou tributos em geral, aplica-se, por analogia, a SUMULA 
nº39 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in "verbis": 

"Prescreve em vinte anos a ação pura haver indenização, por 
responsabilidade civil, de sociedade de ecu110111iu mista". 

Em conseqüência, se o artigo 176 parágrafo l º, 
segunda parte, do Código Civil, estende a interrupção da prescrição feita 
contra um devedor solidário ao outro, quanto mais o próprio prazo. Vale 
dizer que, enquanto durar o direito de ação contra a FUNAI, tal prazo 
durará, também, contra a outra devedora qual seja a União Federal por 
força da solidariedade e da indivisibilidade do dever material subjacente de 
reparar o prejuízo causado. 
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"terras de ocupação indígena", - é o fato da CF/88 (art, 231, parágrafo Gº) 
não ter recepcionado· na sua totalidade o parágrafo 2° do art. 198 da EC/69, 
eis que excluiu a FUNAI, expressamente, da vedação constitucional ali 
contida. Verifica-se, portanto, que a CF/88 não impede o particular 
prejudicado de mover ação contra a FUNAI e, cm conseqüência, contra a 
União, com fundamento na atuação daquela entidade, como pessoa de 
direito público. Diga-se que essa possibilidade, qual seja a de mover a ação 
protegida pela longuíssima prescrição de vinte anos, tão somente contra a 
União, como devedora solidária da FUNAl decorre do art. 37, parágrafo 6° 
da CF/88 e da argumentação retro expendida. 

I -~ t l l ••. 

,..1' ' Pelo exposto, por qualquer ângulo que se adote 
para analisar o tema em debate, não resta dúvida alguma que a presente 
ação, seja pelo seu temperamento pessoal, seja pelo seu temperamento real, 
não foi atingida pela prescrição, tantos os atos praticados pelas partes 
contendoras e geradoras. dos efeitos interruptivos previstos no artigo 172, 
inciso II (do lado dos Autores) e previstos no artigo 172, inciso V e art. 173 
( do lado da União Federal), todos do Código Civil Brasileiro . 

. n 
'1,1• · Conclusão - A intenção dos Autores, ao lançar 

este preâmbulo é a de esboçar um painel introdutório contendo uma súmula 
não esgotante dos aspectos processuais que antecederão à decisão de 
mérito. Trata-se, evidentemente, dadas as colocações aqui postas, de um 
alerta para o Juízo monocrático para que decida, de plano, as questões que 
eventualmente venham ser argüidas em preliminares pela Ré, por ocasião 
de sua contestação, 'sejam as relativas a incidentes processuais dilatórios, 
sejam as relativas .:'á incidentes peremptórios que exijam a edição de 
despachos interloctitói·fos ou de decisões continuativas do feito ou 
extintivas do mesmó.vcom ou sem julgamento do mérito. Vale dizer: Não 
deixar para final o que) no plano estritamente do direito formal ou material, 
pode e deve ser decidido antecipadamente pelo Juízo. É que, uma simples 
tese relegada para apreciação em final sentença, pode estender o processo 
por mais de 1 O anos após percorrer todas as instâncias, bastando que o 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL num simples e mero despacho do 
Ministro Relator por uma questão de ordem técnica, determine que o 
processo deva voltar. ·a instância de origem. Não vai nisso nenhuma crítica 
ao STF que, ultrapassando suas forças e mentes (todas privilegiadas) 
decidiu, durante décadas, questões variadíssimas que, a rigor, caberiam aos 
Tribunais inferiores decidir. Agora, como Tribunal Constitucional, o STF 
poderá, a contento, deixar de criar expedientes regimentais ou levantar e 
decidir questões de ordem em plenário, como o fez no passado (RTJ 
112/504 e 117 /921 ), para conter a avalanche insopitável de processos ou 
incidentes processuais que minavam e conturbavam o seu trabalho e decidir 
com tranqüilidade as questões estritamente constitucionais que lhes forem 

. ·' 
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postas em sede de: recurso extraordinário ou por meio de outros 
procedimentos de sua. competência originária. 

Assim, os Suplicantes informarão a Vossa 
Excelência de maneira tópica e como já disseram anteriormente, não 
esgotante, os assuntos, adiante prequeslionados, que comporão a lide, 
sendo que em alguns trechos encontrar-se-á, sem que se possa evitar, o 
extravasamento do seu -inconformismo e da sua justa indignação diante do 
drama que vivem em razão da perda de vultoso patrimônio em favor da 
União, conforme noticiará a peça exordial aberta através destas explicações 
que os Autores tomaram a liberdade de ofertar ao nobre Juízo. 

',• 

ODlREITO 

. Plano da Existência - Os Autores não querem 
fundamentar seu direito; pelo menos no âmbito da presente ação, no plano 
da validade ou invalidade dos atos jurídicos administrativos que, ao 
delimitarem em P!Ocesso administrativo a aludida área indígena, 
unilateralmente, sem, audiência deles Autores e dos demais interessados, 
infringiram o princípio do contraditório ou o "due process of law'' 
consagrado não só na Constituição Federal de 1988 como na anterior. Por 
isso, os autores desde já, refogem dessa discussão, e aceitam, no plano da 
existência, ditos atos, na medida em que os mesmos lhes prejudicaram. 

;J A possibilidade iurídica - A indenização que os 
Autores pleitearão pp bojo deste processo está ancorada em princípios 
gerais de direito, e1~ principies e preceitos expressos não só na vigente 
Constituição Federal.corno na anterior e na Legislação Ordinária constante 
do direito positivo brasileiro. No dia da formalização do desapossamento 
administrativo na Gleba J.K., vigorava o parágrafo 22 do artigo 153 da 
EC/69 que assegurava, de modo ilimitado, o direito de propriedade, 
admitindo, como única ressalva, a desapropriação. O referido preceito 
constitucional dizia o seguinte: 

,:-,_ "É assegurado o direito de propriedade, salvo o caso de 
, · desapropriação por necessidade ou utilidade pública 011 por interesse 
'; · · sociai, mediante prévia e justa indenização e//1 dinheiro, ... " 

Logo, somente através da desapropriação é que os 
Autores poderiam perder a Gleba J.K., tendo em vista que o seu presuntivo 
domínio, à época do perdimento gozava dos efeitos do artigo 859 do 
Código Civil. É importante ressaltar que o oficio da FUNAI pedindo a 
entrega da mencionada fazenda por estar ela abrangida pela Área Indígena 

'.I . ,, 
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Aripuanã sem que l~O resp~~ti~o pro~es;~ ·;d;~j;;r;t{~~ti;o ·~s Àut~~:es f~SS~H; 
ouvidos, foi o coroamento de toda uma sucessão de atos que refugiram no 
"due process of law", princípio consagrado em socorro do particular contra 
o arbítrio do Poder Público. Diante disso, tendo o bem da vida dos Autores 
ingressado no patrimônio da União Federal, sem a prévia audiência deles, 
proprietários, ficou-lhes vedada a ação reivindicatória por força do artigo 
35 do D.L. 3.365 de 21 junho 1941, mas lhes foram asseguradas, pelo 
mesmo preceito, as perdas e danos somente apuráveis, como é óbvio 
através da ação de. desapropriação indireta ou da ação de caráter 
patrimonial adiante mencionada. 

Nem se diga que o parágrafo 2º do artigo 198 da 
EC/69 e o parágrafo 6º do art. 231 da CF/88 constituem óbices para o 
exercício da pretensão dos Autores. É que os mencionados dispositivos 
constitucionais somente se aplicam aos atos que visem a ocupação, o 
domínio e a posse das terras que estejam sendo possuídas pelos silvícolas e 
que já tenham sido afetadas e devidamente formalizadas com essa peculiar 
qualificação de "terras indígenas" através dos procedimentos legais 
próprios e específicos. Assim, seja porque a terra indígena já pertencia à 
União, originalmente; (Faixa de Fronteira e Territórios Federais), seja 
porque, mediante ato de império da administração foi qualificada como 
indígena, mas incidente sobre o domínio particular, o certo é que essa 
singular situação torna a terra deste modo afetada, inalienável ( conforme 
artigo 198 "caput" da EC/69 e parágrafo 4° do artigo 231 da CF/88). Ora, 
somente a partir de algum ato formal e de indubitável certeza qualificando 
a terra como indígena é que ela passa a ser inalienável e, sendo ela do 
domínio da União Federal (artigo 4°, IV da EC/69 e artigo 20 inciso XI da 
CF/88) o mandamento da inalienabilidade é endereçado exclusivamente à 
própria União, que é a proprietária. 

Diante do exposto, a EC/69 e a CF/88 não vedam 
a ação do particular que perdeu o bem, durante ou depois da afetação da 
terra como indígena pelo Poder Público. Tal vedação, entretanto, incide 
sobre aqueles atos que visam obter a ocupação, o domínio e a posse de 
terras já anteriormente consideradas e afetadas legalmente corno indígenas. 
Tal interpretação é a única possível, pois a se admitir a vedação 
indiscriminada com que tem se valido a União, configurar-se-ia um 
verdadeiro confisco o que é proibido expressamente por todas as 
Constituições Brasileiras. 

De resto, a prestação jurisdicional pretendida 
pelos Autores não se choca com a indigitada vedação (artigo 198, parágrafo 
2° da EC/69 e artigo 231, parágrafo 6° ela CF/88) porque ela não se dirige 

Escritório:' Ã. J:listoriad,Óf'~lib~nt;~i{tvj°endnn:~i;11j,L73 l;,E®,ÍCÍÓ).'.;~n.í+ji.Ero.pi~s.aríi1f~ãl!l&U!Í$;.-.. . 23 
· · . . : · · ·:_:é\,njlliito;~6°fÃó'ü2ís76~:~·f~ãf.r)'õ.Mi'g-~é~§tinYJêtl=fiP~Kft1·'.~~'f~~~nr:.V '~\f'': :<· -. 
. - ·. Fa'netr;~:: :~4fs.f~_jJg,i"í':s_6'.2s .. ~ 6~:tfl~9.:Kciw~'1.1:0.sâ-õôl>: .. 1?'.-·': .. ,:_ .. ·.-;--· · 



contra a declaração de nulidade abstrata contida no parágrafo 1 º do artigo 
198 da EC/69 e no parágrafo 6° do artigo 231 da CF/88, mas sim contra 
toda a série de antecedentes administrativos que, mediante Leis, Decretos, 
Portarias e Resoluções, levaram - sem audiência dos. interessados - a que 
determinado trato de chão, já entregue ao domínio privado, fosse reservado 
ou declarado como "terra indígena". Tal colocação é de vital importância 
para justificar a possibilidade jurídica da pretensão dos Autores que será 
veiculada através de ação com dupla natureza, cada uma delas com seus 
respectivos fundamentos 'jurídicos. Acresce dizer que o mencionado óbice 
constitucional, dentro: de uma interpretação sistemática não poderia ser 
oposto à terras que o Estado de Mato Grosso alienou à particulares no ano 
de 1.961 e que a União Federal, depois de 24 anos entendeu de declará-las 
como "indígenas". Aplicar tal óbice, indiscriminadamente, armaria a União 
com o poder supremo de "afetar" qualquer território situado no Brasil como 
"indígena", com a agravante de não ser permitido aos prejudicados recorrer 
ao Poder Judiciário, · o que constituiria, em última análise, o 
estabelecimento de um tribunal de exceção, no qual o Poder Executivo 
seria o único Juiz e beneficiário, ao mesmo tempo. 

: , A sustentar a possibilidade jurídica da 
indenização que os Autores pleiterão no bojo do presente processo é a 
ratificação constitucional das alienações de terras públicas feitas pelos 
Estados Membros constante do artigo 51 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 1.988. O 
referido dispositivo na medida em que dispôs sobre a revisão das 
alienações feitas pelos Estados à particulares com área superior a três mil 
hectares no período de: 1 ° de Janeiro de 62 a 31 de Dezembro de 87, quis 
validar todas as alienações feitas antes de 1.962, eis que, passados 26 anos 
da CF/88, tais atos de licitação de terras públicas deveriam ser prestigiados 
em nome da segurança ;urídica. 

, Ainda, a sustentar, por si só, a possibilidade 
jurídica em pauta, bastaria a prova da presunção do domínio dos Autores 
sobre o bem desapossado pela União e pela Funai, à mingua de decisão 
judicial declaratória .da nulidade da licitação feita pelo Estado de Mato 
Grosso aos primeiros adquirentes e das alienações subsequentes realizadas 
entres particulares até chegar aos Autores e dos respectivos registros 
imobiliários. 

Por último, os preceitos constitucionais referentes 
à declaração de nulidade abstrata e à vedação do acesso ao Poder Judiciário 
só alcança aqueles atos teratológicos, altamente danosos, temerários, 
ardilosos e realizados· pelo particular sempre contando com a participação 
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de algum agente da administração pública. Vale dizer, como exemplo: 
existe uma área ou · reserva indígena já devidamente ocupada pelos 
silvícolas e devidamente formalizada ou demarcada e, visando obter a 
ocupação, o domínio ou a posse dessa mesma área ou reserva, pratica-se 
atos que surtam os efeitos ilicitamente desejados. É desta conjuntura aqui 
exemplificada que se referem os dispositivos constitucionais retro 
mencionados. Fora desta interpretação, um enorme contingente de pessoas 
honestas e de boa-fé não poderiam levar tamanho castigo. Este (declaração 
de nulidade e vedação ao Judiciário) deve ser proporcional à vilania do ato. 
Não se pode projetar esse caráter, quase criminoso, à pessoas como os 
Autores, os quais, sempre de boa-fé e com imenso esforço, gastaram anos e 
anos a fio de suas vidas no empreendimento rural que acabaram perdendo 
para a União Federal. 

. A presente lide, no pólo ativo, será composta de 
dupla natureza, cumuladas, visando um único objetivo imediato que é o da 
condenação da União e Funai em repararem a perda patrimonial sofrida 
pelos Autores. 

. . No seu anverso a ação terá natureza pessoal, com 
um temperamento real (ação mista) e no verso terá natureza estritamente 
real (desapropriação indireta), contendo, cada uma delas, dois pedidos 
condênatórios: 

a) indenização pelas benfeitorias; 

·:·.r ..• b) reparação pela perda do uso e pelo 
desapossamento adasinistrativo elas terras e florestas da Gleba J.K. 
abrangida pela Área Indígena Aripuanã. 

Essa dupla ação terá seus fundamentos jurídicos 
próprios, adiante relacionados, alguns deles comuns, sendo que os Autores 
pretendem que os pedidos condenatórios sejam atendidos ou pela 
procedência do caráter pessoal, ou pela procedência do caráter real da ação 
ou pela procedência. de ambos. 

A ação, pelo seu lado PESSOAL, terá os seguintes 
fundamentos, os quais poderão, cada um de per si, sustentar a procedência 
do pleito, não sendo porém, esgotantes e nem conclusivos, o que permite 
aos Autores a acrescentar nesse ou em outros: 

pela quebra do princípio 
discriminando os Autores; 
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i -pela indução à "Marcha para o Oeste" e pelo 
planejamento mal coordenado, ou mal sucedido, causadores do prejuízo aos 
Autores: 

pela omissão e tolerância frente à licitação das 
terras públicas com posterior ratificação pela União, das alienações feitas 
pelos Estados-Membros, depois da consolidação de situação jurídica 
irreversível, ratificação .essa que se tornou ineficaz para os Autores, e o pior 
sem qualquer defesa; ,· ,, . 

. ' !: 

,:ii;,.pelo silêncio como manifestação de vontade, 
permitindo a União que o Estado de Mato Grosso alienasse o seu território 
durante décadas, sem fazer qualquer alerta ou comunicado público, como 
vem acontecendo; 

pelo desvio ou excesso de poder na criação da 
Área Indígena Aripuanã; 

: _pelo falo de ato legislativo e ou executivo; 

Boa-fé dos Autores na aquisição das terras e no 
vultoso empreendimento que realizaram na Gleba J .K., durante longos 
anos. 

Necessidade de se preservar a situação jurídica 
constituída representada pela permanência, uso e produtividade dos 
Autores na Gleba J.K.~ configurando-se uma qualificação especial de 
direito adquirido. _:·.:.:. 

presuntivo dos Autores face à permanência de 
seu domínio constante do regislro imobiliário. 

Prevalência do sagrado princípio de segurança 
jurídica. 

no Direito Brasileiro. 
1• prevalência do princípio da vedação do confisco 

Impossibilidade da exceção do direito de 
propriedade diante dos princípios e preceitos adotados no Direito 
Constitucional Brasileiro. 



Fundamentos Jurídicos - A ação, pelo seu lado 
REAL ( desapropriação indireta), terá os seguintes fundamentos, os quais 
poderão, cada um de per si, sustentar a procedência do pleito, não sendo, 
porém, esgotantes: r ·· 

i;•q: .• Domínio Presuntivo dos Autores sobre a Gleba 
J.K. (artigo 859 do Código Civil). 

O desvio de poder e a discriminação intolerável 
da União, frente aos Autores ao criar a Área Indígena Aripuanã, 

"'ilnfração do Poder Executivo do princípio "due 
process of law" na criação da cilada área indígena . 

. 11 Aplicação analógica do artigo 3 5 da Lei das 
Desapropriações resolvendo-se em perdas e danos (indenização) a 
impossibilidade de se reivindicar a Gleba J .K. por ter sido a mesma 
incorporada ao patrimônio da União. 

~ 

Prevalência do princípio da vedação do confisco 
no Direito Brasileiro, 

,,, .•. , i·. Impossibilidade da exceção do direito de 
propriedade diante dos princípios e preceitos adotados na EC/69 e na 
CF/88. 

Impossibilidade do enriquecimento sem causa da 
União em prejuízo dos Autores. 

Os fundamentos jurídicos estampados nas 
relações retro, serão deduzidos de forma não necessariamente seqüencial e 
outros fundamentos ( poderão vir a ser argüi dos ainda que não tenham 
constado das citadas relações. 

Os autores sustentam esta peculiar feição da 
presente ação com base nos argumentos adiante dispostos, que têm como 
pano de fundo a responsabilidade civil do Estado perante o súdito, o que 
até o presente momento dada fora feito em seu favor, pelo contrário fazem 
de tudo para não indenizar o que tem de direito. 
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A responsabilidade do Estado em função dos 
danos ou prejuízos, que ele próprio ou seus órgãos causarem a terceiros, é 
hoje aceita mundialmente e, no caso do direito pátrio, tem estatura 
constitucional, conforme se vê do parágrafo 6° do artigo 37 da CF/88, 
responsabilidade esta já anteriormente consagrada no artigo 107 da EC/69. 
Atualmente, não mais se quesliona a necessidade da presença da "culpa" a 
embasar a ação lesiva do Estado. Este responde, de forma objetiva, sendo 
esta, a exposição adotada, não só pelos doutrinadores, como também pela 
jurisprudência, Em voto proferido no RE 85.079, MOREIRA ALVES 
expõe como se opera no direito público tal responsabilidade, dizendo: 

"Esse dispositivo constitucional, ao estabelecer a responsabilidade 
objetiva dos entes públicos o fez para que os particulares não 
ficassem prejudicados com o risco administrativo. Para que essa 
responsabilidade se verifique, é necessário que o dano decorra de 
~tividade, até lícita, de pessoas jurídicas de direito público". 

" ... a responsabilidade do Estado continua a resultar do art. /07 da 
1, · · Constttuição Federal e, não, da art. 159 do Código Civil". (in RDA 

>.! l 1136//65/166). 

~ AGUIAR DIAS, um dos mais respeitados 
doutrinadores da responsabilidade civil, não só no Brasil, como no exterior, 
não pode ser ignorado em qualquer discussão a respeito dessa matéria. Por 
isso, torna-se imprescindível trazer à colação algumas de suas 
considerações retiradas -de seu admirável livro 11Da Responsabilidade 
Civil", Ed. Forense - Rioí1- 5ª ed. - 1973 - vol. Il, a saber.- 

"Tem-se inocentado demais o Estado, entre 11ós. Parece que é tempo 
de dizer que, se os governantes cumprissem melhor os seus deveres, 
mio precisaria o Estado de se ver defendido nas tribunais por 

. argumentos que o coloquem, llogicamente, contra os interesses da 
-.,~0111w1idade". (tn opus cit. pág. 211). 

"0 risco é o fundamento da responsabilidade civil do Estado, apenas 
'exigindo nexo causal entre o dano e o ato, ainda que regular, do 

· .. agente do poder público (MARTINHO GARCEZ NETO. Prática de 
Responsabilidade Cívil, pág. 167)". (in opus cit. pág. 243). 

Em notável estudo sobre a evolução da 
Responsabilidade do Estado no Brasil, o autorizado CELSO ANTÔNIO 
BANDEIRA DE MELtü fixa o assunto com precisão, ao dizer: 

t.•11 



:fit;;;,{;t{;J{i;,~A··~._,B .... ,E.. ·:.,:.i-i1''E'G' .,A.· ;,S. --;:e··:,-·,:rR·."i-,-·· ···1·A·. ,~\D_ .... , .,;:,,S\;';".r"'o''rn.ryr:s,.,...11'(:= --;,·,:1;··e:·.~;;...~_,,..,,,,, .. ~'.í4~:v;:~_.::;:.;:::í '' 
·-,At~-:tr~·E,;tl~r..: R·1,v, · 01 · ~ · · u~~Ji,-,,1u, •. -v •.• H,,:, . 
}M,~::-,~.::~:}:} ~~~Wj.f{~::-~>',!'tJ-.,;!;ic-:l~>.7.~/H1. "!filfi°.f!=t,ti,r..'Wt:,·""· , · : ·· ~.lf'tJ;;w,·l,;:~;~ 
• :;··=:a1'w.t.J.i· ,.J,\,:c·-.-i-r1:, .:}:~·~..J"i:•f ,·-t;l",:J,i--·.:-;:-.;; ,i-:;Íi: 'jt~:;,J!·u,i")]t{g,:tlr. ••.:..,~~- ". · •• ,,~1 •.. mt~~!iJ,t'.;,".(t~,-"".) 
~1!.lr .• trif~t~1N-:!!..f..t~F.1 •• t.'!..rjiijl!:':~ !~t;jt~'"íi:;ã .. ~~~:-'i~~..x-1~· \.l;..V::,,., 'IV.~... .t ifí~~r.-s~ .~~.ff··~.ffl~A~:,f~·Í.1 
·~-· .•. /·· .·'.·~ ~ :'~~1~~! ~. r-, -~, ~ r- ='1.::.~ \,.";,1:·:J'r;-t.,,.,..,.~ ..•. ~~-"•·if•~ i•"U -r,.1fl'':•.-tl1!'; •.. '1', •t: •. er;1\...s.:.t;-tíli ;;1-b.,·-",.!1:,;,:,:;.f-c.=. •,/;:,.: 

"Entende-se por responsabilidade patrimonial extra contratual do 
Estado, a obrigação que lhe incumbe de reparar economicamente os 

danos causados a terceiros e que lhe sejam imputáveis em 

decorrência de comportamentos comissivos e omissivos, materiais ou 

Jurídicos". 

"A grande alteração legislativa concernente a responsabilidude do 

Estado ocorreu a partir da Constituição de /946. O art. 194 daquele 

, diploma introduziu normativamente entre nós a teoria da 
,;, 

10respo11sabilidade 
objetiva, ... " (in RDA 132/41-43-48-5 l ), 

Aduzindo com magistrais colocações o valoroso 
estudo inserto na RDA 132/41, o professor CELSO ANTÔNIO 
BANDEIRA DE MELLO em sua recente obra "ELEMENTOS DE 
DIREITO ADMINISTRATIVO", Ed. Rev. Trib, 1988, diz que a obrigação 
de recompor os agravos patrimoniais oriundos da ação ou abstenção lesiva 
do Poder Público, é, hoje, noção curial no direito público. (pág. 251 ). 
Continuando, diz com extrema percuciência: 

"As funções estatais rendem ensejo à produção de danos mais 

intensos, que os suscetíveis de serem gerados pelos particulares". 

"A demais, impende observar que os adminlstrados não tê111 como se 

evadir 011 sequer 111i11i111izcrr os perigos de da110 provenientes da açiio 

do Estado, ao contrário do que sucede 11as relações privadas. 

Deveras: é o próprio Poder Público quem dita os termos de sua 

presença no seio da coletividade e é ele quem estabelece o teor da 

intensidade de seu relacionamento com os membros do corpo social" 

(i11 opus - pág. 253). 

EROS ROBERTO GRAU ao analisar, em 
substancioso parecer, a- ação interventiva do Estado, alude a chamada 
"capacidade normativa de conjuntura" que o próprio Estado tem para atuar 
em determinado setor da vida econômica ou social. Ele admite que essa 
capacidade normativa, por ser de conjuntura, agiliza a ação do Estado. 
Todavia, tal capacidade não escapa aos princípios gerais do Direito 
Administrativo e aos demais princípios que impregnam a ordem jurídica 
vigente. O insigne jurista descarta, desenganadamente, que essa 
intervenção estatal mediante a utilização da alegada capacidade normativa, 
tenha o caráter de "ordem pública", ou que os instrumentos legais que 
autorizam a ação interventiva sejam disposições ou preceitos de ordem 
pública. (in RDP 92/267). Na realidade, a capacidade normativa do Estado 
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O professor CARLOS ALBERTO BITTAR cm 
seu excelente livro "O DIREITO CIVIL NA CONSTITUIÇÃO DE 1988'1, 
ed. RT - 1990, enfoca, sob a ótica privatística, a responsabilidade 
patrimonial do Estado, através de agudas e pertinentes observações das 
quais se destacam as seguintes: 

'·'i 

" ... o gigantismo da ação estatal 110 nosso século, em que passou de 

ente político a produtor, a comerciante e a prestador de serviços, 

dentro da extraordinária gama de atividades que desenvolve, tem 

refletido na extensão de sua área de responsabilidade, 1w medida que 

'iJrejuízos são causados a pessoas e a bens de seu terrítôrío'', 
t 

"De fulo, longo e tormentoso foi o caminho percorrido paru a fixação 

da responsabilidade civil do Estado, pois, de início, se defendeu a 

· total irresponsabilidade do Poder Público, em razão da prevalência 

' de posições absohuistas quanto a sua natureza e à sua função, 

sintetizadas na expressão advinda do Direito Inglês "the king can do 

1101 wrong". 

" ... aceita a noçiio de Estado e compreendidas as suas funções básicas, 

· ~111 que avulta a de realização do bem comum, nõo se pode daí extrair 
. : ':·.as ilações que a tese da irresponsabílidade trouxe à baila. Em 

verdade, o Estado atua 11a órbita jurídica, sendo não só o editor, mas 

também destinatário das normas, procedimentos e decisões que 

expede. Daí por que se situa, 110 plano civil, onde age por meio de 

entidades ou de pessoas naturais, para a realização de seus objetivos, 

,110 mesmo nível dos demais atores, sujeito às mesmas obrigações, 

·· como a de reparação de danos causados", 

"Preservam-se, assim, os direitos individuais ame u ação 

avassaladora da máquina estatal, evitando-se, de outro lado, os 

perigos de injustiças 11as discriminações de ações". (in opus ciL. págs. 

180/186). 

Em continuação, diz ainda BITT AR que "o 
Estado Moderno não atua somente por si". Os entes políticos valem-se de 
uma série de órgãos, agentes e instituições, dentre estas, as fundações, para 
executar os planos e as políticas criadas pelo poder público. 
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A "Responsabilidade do Estado Intervencionista", 
título este que virou livro criado pelo admirável labor do ilustre jurista que 
é FERNANDO F ACUIU SCAFF ( ed. Saraiva - 1990) está dissecada em 
diversos tópicos desta . fecunda obra, alguns deles indispensáveis para a 
sustentação dos fundamentos jurídicos da pretensão dos Autores, pelo que 
em razão disso são aqui reproduzidos de forma sucinta, sem fidelidade à 
sua transcrição integral. Para Scaff, assentado em Eros Roberto Grau, a 
intervenção do Estado se faz através ou de uma ação diretiva ou através de 
uma ação indutiva. 

., 
.,, 

1•. 
\ Apesar do estudo de Scaff versar, de modo 

preponderante, sobre. a intervenção do Estado no domínio econômico, 
colhe-se de sua esmerada dissertação, colocações aplicáveis à ação 
Interventiva Estatal em qualquer setor da sociedade como um todo. 
Relativamente ao planejamento, o iluslre mestre entende que o mesmo é 
levado ao conhecimento público ou por via normativa ou através de 
declarações dos governantes. Citando J .J. Gomes Canotilho (in "O 
problema da responsabilidade do Estado por atos lícitos", pág. 208), 
transcreve: l' 

"Não descabidos de interesse são certos atos da administração 
·,' traduzidos em simples promessas, garantias ou "engagements" verbais 

com o propósito de incitar algumas empresas à realização de certas 
operações ... Estas promessas podem ser medidas de direção, 
originadoras de um grau de confiança e boa fé nos destinatários que os 
leve, ancorados na proteção administrativa, a arriscarem-se a negócios 
fluanceirameute ruinosos". 

·, Dentre "quatro distintas hipóteses de atuação do 
Estado passíveis de causar dano" citadas no estudo de Scaff, destacam-se 
três delas, a saber: 

A da quebra do princípio da igualdade, por 
injustificada escolha de política a ser objeto da Ação Interventiva Estatal; 

, · A da violação do princípio do direito adquirido 
em face da posterior modificação ou supressão das normas indutivas; e, 

A da violação do princípio da boa-fé, em razão do 
descumprimento de promessas governamentais, face ao incentivo oferecido 
e publicado nos meios de comunicações. 
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É evidente que a atuação lesiva do Estado não se 

assenta necessariamente no momento em que se viola determinado direito 
protegido por norma ordinária específica. Assim é que, a ação danosa do 
Estado muito antes de violar a lei, viola o princípio de direito abrigado na 
Constituição, como princípio geral que deve presidir a atuação, tanto do 
administrador, como do administrado. Por isso, cabe aqui citar SCAFF, 
quando o mesmo diz: 

."Cabe ao Poder Judtciário a última palavra sobre a apreciação de 
todos os atos cometidos ao arrepio do direito (e não apenas da lei), 

·· ,,. ou como tal considerados. Estas imensas áreas de impunidade do 
Estudo devem ser eliminadas de pronto, 11111a vez que a pràpria 
evolução das teorias acerca da responsabilidade do Estado já relegou 
as teses da Irresponsabilidade do Estado pura as calendas da 
orqueologia jurldica" (in opus cit. pág. 78). 

Outra aguda observação de SCAFF é a de que se 
deve repudiar qualquer tentativa de justificação da irresponsabilidade do 
Estado, tal como qualificar o ato estatal como "político", "de governo" ou 
mesmo, "discricionário". Ele entende que a temática da responsabilidade do 
Estado deve se assentarexclusivamente na existência ou não do dano. Ele 
propõe, assim, não a ótica do lesante, mas a do lesado, para quem importa a 
recomposição integral de sua situação anterior, sendo-lhe irrelevante 
indagar qual o tipo, a hierarquia ou estatura do Poder do qual emanou a 
norma ou o ato. "Enfim, qualquer que seja a vestimenta com que o Estado 
se paramenta - Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, 
Administração Pública, Sociedade de Economia Mista, Empresa Pública, 
Fundação, Autarquia, Agências Governamentais, etc. - haverá 
responsabilidade do Estado ... n caso qualquer destes entes causem danos, 
no exercício de sua atividade, ao administrado, uma vez que o Estado <leve 
ser considerado como "uno e indivisível". (in opus citado página 79/80). 

As três hipóteses de modos de atuar do Estado 
passíveis de causar danos, ou seja, a da quebra do princípio da igualdade, a 
da violação do Princípio do Direito Adquirido e a da violação do Princípio 
da Boa-Fé, podem;" 'se concretizadas, cada uma por si só, gerar a 
responsabilidade estatal, bastando para isso, a existência do nexo de 
causalidade. É evidente que a responsabilidade objetiva alcança também, 
não só a ação positiva ou cornissiva do Estado, licita ou não, mas 
igualmente os danos oriundos que resultem do chamado "falo das coisas" 
( explosões em arsenais públicos, etc.), 
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· Celso Antônio Bandeira de Mello (in Elementos 
de Direito Administrativo, pág. 267 - Ed. RT 1988) enfoco a teoria do 
"risco proveito", adotado pelo prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mcllo, ao 
reproduzir excerto do .reputado mestre, assim vazado: 

"Consiste em ato comissivo, positivo do agente público, em nome e 

por conta do Estado, que redunda em prejuízo a terceiro, consequência 

de 1 isco decorrente de sua ação, repita-se, praticado tenúo em vista 

proveito da instituição governamental ou da coletividade em geral". 

t· d,• 

.·· , Aspecto sobremaneira importante, é a 
circunstância de que O' ato comissivo, positivo ou de império, do Estado, 
ainda que assentado em base lícita, acaba revelando, de um lado um 
benefício para o ente público e de outro, um prejuízo para o particular. 

A quebra dos três princípios referidos por SCAFF 
(igualdade, direito adquirido e boa-fé), qualifica a ação lesiva do Estado 
através de uma multiplicidade de procedimentos e de mecanismos 
jurídicos) que EROS ROBERTO GRAU diz gerada pela rica e vantajosa 
"capacidade normativa de conjuntura" de que o Estado se vale quando quer 
atingir algum objetivo. Nesse mister, ainda que não o queira, o Estado 
acaba causando prejuízo ao administrado, seja praticando um "descrimens'' 
contra ele, seja frustrando as suas expectativas ao lhe tolher o exercício de 
um direito já adquirido, seja comprometendo de forma irreversível a 
confiança depositada pelo súdito na reversão de acenos, anseios e 
promessas anteriores. 

É importante ressaltar que a responsabilidade 
objetiva do Estado foi perfilhada por quase todos os grandes juristas 
brasileiros. ULDERICO PIRES DOS SANTOS, in 11A Responsabilidade 
Civil na Doutrina e.na Jurisprudência'' - ed. Forense - 1984, pág. 598, alude 
a essa circunstância, dizendo: 

"Os ensinamentos de OROS1MI30 NONATO e de FlLADELFO DE 

AZEVEDO trazidos à colação por AGUIAR DIAS, em sua obra sobre 

a Responsabilidade Civil, mostram que esses cultos magistrados já 
··: sustentavam a teoria do risco. Diz este último: 

"Somos assim, pela aplicação, entre nós, <la doutrina do risco 

administrativo, como a defendia o insigne AMARO CA V ALCANTE, 
escrevendo que "assim como a igualdade de direitos, assim também a 

igualdade de encargos é hoje fundamental 110 direito constitucional 
<los povos civilizados". 
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Vê-se, assim, que a responsabilidade objetiva do 
Estado evoluiu a tal ponto que hoje, tal qual o acidente de trabalho, 
compara-se a um "seguro social", totalmente divorciado da teoria 
privatística do "direito de danos". 

MARIA HELENA DINIZ, in "Curso de Direito 
Civil Brasileiro", 7°. vol. - Ed. Saraiva - 1984 - pág. 408/409, assentada nos 
ensinamentos de CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, diz que "a 
responsabilidade civil aquiliana do Estado, ou melhor, das pessoas jurídicas 
de direito público, 119 qp.e se refere à prática de atos lícitos do Poder 
Público que lesionamo particular, se assenta no princípio da igualdade, 
pois o fundamento dessa responsabilidade é a garantia de uma equânime 
repartição dos ônus resultantes do evento danoso, evitando que uns 
suportem prejuízos oriun<los de atividades desempenhadas em prol da 
coletividade. 11 Aduz ainda a ilustre professora, o seguinte: 

"Funda-se a responsabilidade estatal, portanto, no principio da 

isonomia, logo, deve haver igual repartição dos encargos públicos 

entre os cidadãos, pois, se em razão de atividade administrativa 

: ' somente alguns particulares sofrerem danos especiais e anormais, islo 

,. ; · é, que não são comuns da vida social, haveria um desequilíbrio 11a 

distribuição dos ônus públicos. se somente eles suportassem o peso 

daquela atividade. Dai a imprescindibilidade de se restabelecer o 

equilíbrio, ressarcindo os lesados à custa dos cofres públicos. 

Consequentemente, ficará a cargo do Estado a obrigação de indenizar 

danos acarretados pelo funcionamento do Poder Público, evitando-se 

:·:que se onere alguns cidadãos mais do que outros". 

A esse respeito, bastante elucidativa é a afirmação 
de José Joaquim Gomes Canotilho: 

,·, 

11 "conquista lenta, mas decisiva do Estado de Direito, a 

responsabilidade estadual, é, ela mesma, instrumento de legalidade. É 
instrumento de legalidade, não apenas no sentido de assegurar a 

conformidade ao direito dos atos estaduais: a indenização por 

sacriflcios autorítarlamente impostos cumpre uma outra função 

inelintinável no Estado de Direito Material - a realização da justiça 

material", 

E, o próprio CANOTILHO, com sua inegável 
autoridade conclui com essa lapidar assertiva: 

1••11: .._ 
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"O Estado de Direito impõe a responsabilidade estatal pelos danos 
causados a terceiros". 

J untamente com a brasileira, encontra-se na 
doutrina estrangeira posição idêntica, sendo que, AGUIAR DIAS E 
BANDEIRA DE MELLO são citados à amiúde, pelos autores de outros 
países que se manifestaram em temas iguais, naqueles, todos os 
proprietários receberam tratamento iguais. 

JULIO I. ALTAMlRA GIGENA, Professor de 
Direito Administrativ~ da Universidade Nacional de Córdoba, Argentina, 
in "Responsabilidad del Estado" - Editorial Astraa - 1973 - págs. 87/88, 
depois de citar a "Teoria de la representación'', sustentada por MEUCCIY 
CIBRONI; a "Teoria organicista", de GIERKE; a "Teoria de la 
proporcionalidad de las cargas", formulada por TElSSIER; a "Teoria de la 
responsabilidad por riesgo", sustentada por DUGUIT; a "Teoria de la 
equidad", sustentada por MA YER; a "Teoria de la solidarieda<l humana", 
defendida por AL T AMIRA, expõe a sua própria tese pela qual o 
fundamento doutrinário da responsabilidade do Estado reside no "bem 
comum". GIGENA, ao justificar essa sua tese, alega que um dos fins do 
Estado é produzir o bem comum eis que o preâmbulo da Constituição 
Argentina, à época, estabelecia enfaticamente que os governantes deveriam 
"promover el bienestar general". Ora, conclui o ilustre mestre argentino, o 
bem de toda a comunidade não pode encontrar-se plenamente satisfeita se 
um membro ou um grupo de seus membros sofre danos produzidos pela 
atividade da administração; "por lo tanto, les corresponde indemnizar los 
perjuicios que ocasione". No direito constitucional brasileiro , porém, a 
responsabilidade do Estado, embora assentada no princípio da igualdade, 
passou, a partir da Constituição de 1946, a ter preceito expresso no corpo da 
Carta Magna (artigo 194), reproduzido na EC/69 (artigo 107) e na Carta de 
1988 (artigo 3 7, parágrafo 6º). Mas, ainda que esses dispositivos não 
existissem, o princípio da igualdade ( que nenhuma ordem constitucional 
dos povos pode ignorar) embasaria o fundamento da responsabilidade do 
Estado quando a sua atuação, embora visando o bem estar de todos ou a um 
fim específico, venha causar prejuízos a uns poucos. Aliás, o "bem comum" 
como uma das finalidades do Estado, está implícito em todo o ordenamento 
jurídico das nações civilizadas. No Brasil, hoje, a CF/88 introduziu, 
expressamente, dentreos objetivos fundamentais da República, o de 

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de disci ímínação.(art. 3º inciso 
IV) 
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Por aí se vê que a proteção das pessoas lesadas 
pelo simples agir do Estado, seja através de mero ato administrativo ou 
através da edição de. decretos do Poder Executivo ou da edição de leis 
emanadas do Poder Legislativo, cuja aplicação, in concreto, pode causar 
prejuízo a uns poucos visando o beneficio do próprio Estado ou de uma 
coletividade ou segmento social determinado, está ancorada em preceitos 
constitucionais que elevam essa proteção a um dever legal do Estado. Vale 
dizer: O Estado está obrigado, pela Constituição, a recompor ao particular 
qualquer prejuízo ou dano causado no exercício de sua atividade. É bem de 
ver, assim, um respeitável elenco de disposições constitucionais a proteger 
o súdito e a impor ao Estado o dever de indenizar, a saber: artigo 3°, lV; 
artigo 5° "caput"; artigo 5º, LIV, artigo 37 "caput" e artigo 37, parágrafo 6°, 
todos da Constituição Federal de 1988. 

. . A responsabilidade patrimonial da administração 
pública, representa, na verdade, um sistema de vasos comunicantes no qual 
basta ao lesado provar a existência do nexo causal entre a atuação 
governamental e o prejuízo efetivo dela decorrente. Doutrina mais 
avançada tem admitido que a falta de coordenação entre administrações de 
graus diversos, quando causa uma lesão ao particular, enseja também a 
responsabilidade do Poder Público. ( confira MONTORO CHINER, in "La 
responsabilidad Patrimonial de la Administracion por Actos Urbanísticos" - ~ ' 
Editorial Montecorvo· '· - página 236) E mais ainda: defende a 
imprescritibilidade de ações indenizatórias a respeito da inatividade da 
administração em situações lesivas à comunidade.(opus cit. página 306) 

RICARDO 1-IOYOS DUQUE, professor de 
Direito Administrativo da Universidade de Antioquia, em seu livro 
intitulado "La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública" - 
Editorial Temis, Bogotá, Colômbia - 1984, expõe, com notável clareza, toda 
a temática da responsabilidade do Estado através de uma preciosa e 
esgotante dissertação, d~ qual destacamos, aqui, os seguintes trechos: 

"Un sistema de derecho no es completo si no garantiza ai ciudadano 
'los medias adecuados de obtener reparaciôn por los perjuicios que /e 
ocasiona e! Estado". (opus cit. pág. 19). 

• 
1 "Ubi emotumentum ibt onus esse debet (donde está la utilidad está la 

carga) es el aforismo que estigmatiza las tendencias modernas em 
materia de responsabtlidad. E/ que se beneficia de las actividades 
generadoras de riesgo debe asumir las cargas que se derivan de estas. 



Los efectos danosos son inseparables de los efectos utiles (Eius 
·co111111oda eius et incotntnoda}" (i11 opus cit. pág. 20). 

"La responsabilidad dei Estado llega Q ser garantia puesto que los 
fondos de Ia "eaja pubiica" deben reparar los perjuictos sufildos por 
ui, individuo em prol dei interés colectivo". 

" ... Es 1m seguro de derecho, pues el servicio público se ha 

estabelecido en vista dei interés colectivo. Por eso ha dicho BJELSA 
que la responsaqilidad dei Estado es cuestión de ga1·a11tía y 110 de 
1·eespo/lsabilidad." (i11 opus cu. pág. 2 /). 

"Probano e( daí'ío y la reiacián de causulidad, e/ juicio de 

responsabilidud surge automáticamente. El deber de indenizar 

dimana directamente dei datio sin más consideraciones" (ili opus cit. 
( 
" pág. 22). 

"Ocurrido el daíio, es preciso que alguien lo suporte. Ef criterio de 
imputación es: q11ie11 obtiene provecho de la iniciativu, soporte sus 

cargas." ... "Con10 ofirnu: SALEJLLES, sostenedor de la ductrina dei 
riesgo," se trata de hacer 1111 balanceo. La justicia quiere que se haga 
inclinar el piattllo de la responsabilidad hacia el lado dei iniciador 

dei riesgo" (in opus cit. 22123). 

O lema da responsabilidade civil do Estado, sob a 
ótica da culpa e sob a ótica do risco, tantas vezes em debate nos tribunais, 
hoje está sedimentado no Brasil em preceito constitucional que descarta 
desenganadamente a teoria da culpa e escolhe a teoria do "dado objetivo", 
Mas, a despeito disso, em que bastaria apenas invocar o texto 
constitucional que vem desde a CF/46, passando pela EC/69, até a CF/88, 
não custa fazer remissão aqui, das opiniões e trabalhos de alguns juristas 
patrícios. Podemos incluir no rol adiante, sem ofensa aos que dele forem 
excluídos, mas que também trataram da matéria em pauta, os seguintes 
doutrinadores: 

YUSSEF SAID CAHALI - "Responsabilidade 
Civil do Estado", in "Responsabilidade Civil - Doutrina e Jurisprudência" - 
Ed. Saraiva - 1988 - pág. 361/383, para quem:" ... a responsabilidade 
objetiva descarta qualquer indagação de certas especificações ou de 
composições da teoria do risco:" (pág. 369) 

1 .. · 



" ... Desenganadamente, a responsabilidade objetiva da regra 

constilucional se basta com o reconhecimento do nexo de causalidade 
entre o procedimento comissivo ou omissivo da Administração 
Pública e o evento danoso verificado como conseqüência; o dano 
sofrido pelo administrado deve ler como causa o fato da atividade 
administrativa, regular ou irregular. .. " (pág.3 71 ). 

CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA, in 
"Responsabilidade Civil" - Ed. Forense - 3ª edição - 1992, para quem: 
"Constitui fato notório ( convém insistir), conhecido e reafirmado, que um 
dos campos em que a evolução jurídica se fez mais presente é o da 
responsabilidade civil. Cada vez mais a consciência se impregna daquela 
proposição de GEORGE RIPERT, ao enunciar que "a idéia de reparação é 
uma das mais velhas idéias morais da humanidade" (La Rêgle Morale dans 
les Obligations Civiles, página 223) e nele assume as maiores proporções o 
da responsabilidade \lo Estado" ... "Neste quadro, avulta como forma de 
defesa do indivíduo frente ao gigantismo crescente do Estado, a fixação elos 
princípios da responsabilidade deste. É o resultado da confrontação entre 
"governantes que tendem ao absolutismo e os indivíduos que aspiram à 
independência (Jean F. Brunet, De La Responsabilité de l'Estat Législateur, 
página 1) - vide opus cit. página 127. 

"O direito positivo brasileiro consagra a teoria elo risco integral ou 

risco administrativo (Supremo Tribunal Federal, i11 RTJ 5/30; TJU;' in 

RF vol11111e 268/2). O art. 37, parágrafo 6º da Constituição de outubro 

de 1988, repetindo a política legislativa adotada nas disposições 

constitucionais anteriores, estabelece o princípio da responsabilidade 

do Estado pelos danos que os seus agentes causem a terceiro. A 

pessoa juridica de direito público responde sempre, uma vez que se 

estabeleça o nexo de causalidade entre o ato da Administração e o 

prejuízo sofrido (Revista dos Tribunais vai 486, p. 68). Não há que 

· cogitar se houve ou não culpa, para concluir pelo dever de 

reparação". 

MIGUEL REALE, in Parecer Publicado na RDP 
87 /24, para quem: 

• 1 

'' uma vez comprovada a existência de prejuízo, derivado do 

exercício de 11111 poder do Estado, ipso facto surge o dever de 

indenizar ... ". "Isto quer dizer que a responsabilidade Civil da 

Administração é do mais amplo espectro, de tu/ modo que, 

configurado o dano produzido por qualquer serviço público, constitui- 



se "tufe/a jurídica" que lhe corresponde de conformidade co111 as 
1111í/11jJlus vias, mediante as quais, ao Poder Judiciário, cabe o 
controle dos atos adnünlstrativos lesivos de interesses ou direitos 
individnats". 

IvIANOEL GONCAL VES FERREIRA FILHO, in 
"Comentários à Constituição Brasileira de 198811, Ed. Saraiva - vol. l - 
1990, pág. 260, para quem: 

"Ma11té111-se na Constituiçõo vigente a solução já adotada a lei 

Magna de 1946 (art. 194), ou seja, a responsubiltdade, dita objetiva, 

do Estado por danos causados 110 exercício de função pública a 

particulares" ... "Esta solução é de justiça social. Visa a repartir de 

modo equitativo os encargos sociais. O custo do serviço público, 110 

qual se inclui o dano causado a particulares, deve ser repartido por 
'I! ~ I ( 

,: .. ':: todos. Se a vitima do dano arcasse com este 011 tivesse que comprovar 

culpa ou dolo para vê-lo ressarcido, estaria suportando mais cio que 

sua parte, como integrante da comunidade". 

, O PRINCÍPIO DA ISONOMIA, SEU CONCElTO DOUTRINÁRIO. 

· SUA lNCLUSÃO COMO PRlNCiPIO TRAD1C10NAL ACOLHIDO 

NO DlRElTO CONSTlTUCIONAL BRASlLEIRO. SUA QUEBRA, 

JN CONCRETO, NO CASO DA ClUAÇÃO DA "ÁREA INDÍGENA 

~11 • ARIPUANÃ", NA MEDIDA EM QUE A UNIÃO INCLUINDO 

NELA A GLEBA J.K., EXCLUIU DA ABRANGÊNCIA DESSA 

RESERVA CENTENAS DE IMÓVEIS RURAIS VIZINHOS 

TITULADOS PELO ESTADO DO MATO GROSSO À 
PARTICULARES DENTRO DO CHAMADO "UNIVERSO 

INDÍGENA". OUTROS EXEMPLOS EXPRESSIVOS QUE 

COMPROVAM, "ICTU OCULL!", A QUEBRA DO PIUNCiPIO DA 

ISONOMIA PELA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, QUAIS 

SEJAM: A) PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A 

PROPIUETÁRlOS CUJAS TERRAS FORAM ABRANGIDAS 

PELAS RESERVAS INDiGENAS DE SÃO MARCOS E JARlNA; 
B) REASSENTAMENTO DE OCUPANTES OU PROPRlETÁlUOS 
EM OUTRAS TElmAS A ELES LICITADAS POR PREÇO 

SIMBÓLICO PELA UNIÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELA 

DEVOLUÇÃO DE TERRAS POR ELES OCUPADAS E QUE 

FORAM ABRANGIDAS PELA RESERVA INDÍGENA PIMENTEL 

BARBOSA, PARABUBURE E SERRA DA MOÇA; - C) 
DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA AGRÁRIA DE IMÓVEIS 

LINDEIROS A DIVERSAS ÁREAS INO[GENAS, l'OR 
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"INTERESSE SOCIAL", ISTO EM 1988/1989, PROVOCANDO A 

UNIÃO FEDERAL, EM CONSEQUÊNCIA DESSE 

PROCEDIMENTO, UM EXPLOSIVO, EXDRÚXULO E 
JMPOSSÍVEL CONVÍVIO ENTRE ÍNDIOS, AGRJCULTORES E 

J)OSSEIROS, CONVÍVlO ESSE CONDENADO PELA POLÍTICA 

SEGREGACIONISTA IMPOSTA NA CF 88 RELATIVAMENTE 

AOS ÍNDIOS; D) SUSPEITÍSSIMO CASO DO PARQUE 

INDÍGENA DO AIUPUANÃ, EM RONDÔNIA - SUA 

FANTÁSTICA REDUÇÃO, PELA UNIÃO, APÓS 5 ANOS, 

,\· PERMITINDO, NESSE ÍNTERIM, O DESENVOLVIMENTO DE 

UM VASTO TERRlTÓR.10, HOJE COMPREENSIVO DE 

DIVERSAS CIDADES E CENTENAS DE FAZENDAS - 

HOMOLOGAÇÃO DO CITADO PARQUE INDÍGENA, COM 

SUBSTANCIAL REDUÇÃO DE ÁREA, VINTE (20) ANOS APÓS 

: SUA CRIAÇÃO - E) O ESTRANHO CASO DA ÁREA INDÍGENA 

EPURU-EU-WAU-WAU E A DESAPROPRIAÇÃO DOS SERINGAIS 
. , SANTA CRUZ E CANAÃ CENTRAL, EM RONDÔNIA, 

OCOIUUDA APÓS A IMPETRAÇÃO,PELOS SEUS 

PROl'RlETÁRlOS DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O 

SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA, SOB A ALEGAÇÃO 

· DE QUE O DECRETO DECLARATÓRIO DE OCUPAÇÃO 

INDÍGENA ABRANGEU TERRAS DE PROPIUEDADE DOS 

lMPETRANTES. A EXISTÊNCIA DESSES EXEMPLOS PROVA A 

QUEBRA DO PRINCÍPIO ISONÔMICO, GARANTIDO PELO 

'ARTIGO 5° DA CF/88, BEM COMO NAS CARTAS 

CONSTITUCIONAIS ANTERJORES. RESPONSABILIDAE DA ,. 
UNIÃO FEDERAL COM BASE NO ARTIGO 37 "CAPUT" E SEU 
RESPECTIVO PARÁGRAFO 6º DA CF/88 PELO "DESC/UMENS" 
CONTRA OS AUTORES QUE PERDERAM SEUS BENS SEM 

QUE LHES FOSSEM ABONADOS QUALQUER REPARAÇÃO 

,PECUNIÁRIA OU REASSENTAMENTO. lMPOSSIBlLlDADE DE 

.,_ SE IMPOR, NESTA ALTURA, AOS QUE DELES FICARAM 
~ r • "' "" 

'LIVRES, OS ONUS IMPUTADOS AOS AUTORES. A SOLUÇAO 

DOUTRINÁRIA E LEGAL PARA REPARAR TAL SITUAÇÃO 

QUE CONFIGURA INTOLERÁVEL SUJEIÇÃO DOS 

INTERESSES DOS AUTORES À DJSCRIMJNAÇÃO 

DETERMINADA PELA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO, 

.' DIFERENCIANDO OS ADMINISTRADOS, ATRAVÉS DE 

PENALIZAÇÃO DE UNS {NO CASO DOS AUTORES) E DA 

CONCESSÃO DE DENEFÍClOS A OUTROS, QUAIS SEJAM 

AQUELES QUE RECE13ERAM INDENIZAÇÃO OU FORAM 

REASSENTADOS OU FlCARAM COM SEUS IMÓVEIS FORA 
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DA ÁREA INDÍGENA AIUPUANÃ. A CF/67, A EMENDA 

CONSTITUCIONAL DE 69 BEM COMO A CF/88 NÃO PROÍ13EM 

O REASSENTAMENTO E NEM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO 

DE INDENIZAÇÃO, PRÁTICAS ESSAS COSTUMEIRAS POR 
'·PARTE DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. NÃO TENDO SIDO 

CONTEMPLADOS COM ESSE TRATAMENTO OS AUTORES 

FAZEM JUS A QUE EM SEU LUGAR SEJAM INDENIZADOS 

POR FORÇA DOS PRlNCÍPIOS DA ISONOMIA (ART.5º), DA 

LEGALIDADE, IMPESSOALlDADE E MORALlDADE, 

,:CONSAGRADOS NO ARTIGO 37 DA CF/88 (ARTIGO 107 DA 

EC/69) E COM BASE NA RESPONSABILIDADE CIVIL DA 

UNIÃO FEDERAL PREVISTA EXPRESSAMENTE NO 

PARÁGRAFO 6° DO MENCIONADO ARTIGO 37. 

O moderno conceito do PlUNCÍPIO DA 
IGUALDADE já nãb..,··se satisfaz, conforme relata CELSO ANTONIO 
BANDEIRA DE MELLO in "Conteúdo Jurídico do Princípio da 
Igualdade" - ed. RT - 1978 página 15, com a "notória afirmação de 
Aristóteles" segundo a qual a igualdade consiste em "tratar igualmente os 
iguais e desigualmente os desiguais", Tal afirmação esbarra de início na 
pergunta que faz BANDEIRA DE MELLO in opus cit.: "quem são os 
iguais, e quem são os desiguais?". Por isso a moderna doutrina vai muito 
além daquela mera assertiva "tautológica", no dizer de CELSO RIBEIRO 
BASTOS, in "Comentários à Constituição do Brasil" - 2° volume página 9 
Ed. Saraiva - 1989. Seria ocioso repetir aqui os ensinamentos dos ilustres 
mestres os quais, sem discrepância, conferem à isonomia o "status" do 
maior e mais vasto dos: 'princípios constitucionais garantidores dos direitos 
individuais. Outros juristas entendem que o principio da igualdade 11é uma 
limitação ao legislador e uma regra de interpretação". (MANOEL 
GONCAL VES FERREIRA FlLHO) in Curso de Direito Constitucional - 
página 242 Ed. Saraiva - 17ª edição - 1989). Por outro lado os "conceitos 
de igualdade e desigualdade são relativos, impõem a confrontação e o 
contraste entre duas ou várias situações, pelo que onde uma só existe não é 
possível indagar de: tratamento igual ou discriminatório". (SEABRA 
FAGUNDES in RT 235/7). Nessa esteira afirma MOREIRA ALVES: 
"quando se tratam desigualmente os desiguais na medida da sua 
desigualdade não se viola, evidentemente, o princípio da isonomia" (RTJ 
107/39). Em conclusão ao citado enunciado, poderíamos afirmar que viola 
se o princípio da isonomia quando se trata desigualmente os iguais. Embora 
tal conclusão seja um truísmo, há que se aceitá-la como aos demais 
enunciados criados pela doutrina à guisa de conceito, uma vez que tal 
princípio que ora se procura definir, com muita dificuldade, encontra sua 
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definição nele próprio; na medida em que diz que todos são iguais perante a 
lei. É evidente que o mencionado princípio afeta todas as normas do 
direito positivo inclusive as constitucionais, devendo ser utilizado pelo 
Poder Judiciário toda vez que o Poder Executivo através de decretos, 
regulamentos, resoluções, portarias ou qualquer outro alo administrativo, 
discrimine os administrados que se situam numa mesma situação . . rsonorruca. 

' Ao término desta digressão no campo teórico, 
pode-se concluir que 116 caso específico da criação da ÁREA INDÍGENA 
ARIPUANÃ a administração praticou inequívoco e indisfarçável 
"descriniens " contra os Autores bem como contra todos os demais 
proprietários cujos imóveis foram abrangidos pelo perímetro final da 
mencionada reserva constante do Decreto Nº3 7 5 de 24 de dezembro de 
1991. Tem-se um quadro geral que demonstra de forma eloqüente a 
discriminação praticada" contra os Autores, vez que os proprietários que 
tiveram a sorte e a · felicidade de ficarem com seus imóveis fora da 
mencionada ÁREA ÍNDIGENA ARIPUANÃ, e que estavam na mesma 
situação isonomica daqueles cujos imóveis ficaram dentro das reservas 
Indígenas, foram beneficiados por ato administrativo (Decreto Nº375 de 
24/12/91) que infringiu o princípio da igualdade consagrado no artigo 153, 
parágrafo l º, da Emenda Constitucional de 1969 e no artigo 5° "caput" da 
Constituição Federal de 1988. 

Ponto fundamental no qual se ancoram os Autores 
é o do princípio da igualdade ou da isonomia consagrado no artigo 5° da 
Constituição Federal .dc 88, bem como na anterior. Os exemplos e as 
situações de fato relatados na presente petição inicial autorizam os Autores 
a pleitearem o ressarcimento dos prejuízos que sofreram uma vez que a 
caracterização da infração desse princípio constitucional, 
independentemente de se indagar se as terras da Gleba J .K. são terras 
indígenas ou não, está muito bem configurada. Basta a leitura do Relatório 
que sustentou a manutenção da delimitação da citada área, onde se excluiu 
por vontade do agente · administrativo e não com assento em lei, outros 
imóveis vizinhos aos · dos Autores, para se ter a "prova provada" da 
arbitrariedade administrativa. Na realidade, delimitar terra indígena, dada a 
sua dificuldade imanente, já inclina o ato administrativo ( que é de índole 
vinculativa) para a discricionaridade. Um passo além disso ou uma carga 
maior de discricionaridadc, sujeita o ato ao controle judicial. Parafraseando 
o argumento acima, a delimitação da ÁREA INDÍGENA ARlPUANÃ, 
tantos os seus vértices e ângulos, sugere que o caminhante, ao dar um passo 
a mais para o leste, oeste, norle ou sul, sai do intocável santuário indígena e 
entra na turbulência do mundo capitalista selvagem dos felizes e premiados 
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Reforçam a quebra do princípio da igualdade, que 
na espécie, já está comprovado "ictu oculi", diversos fatos correlatos lendo 
como protagonistas os agentes administrativos. Tais fatos comprovam que, 
na Reserva Areões, por exemplo, criada para um grupo dos índios 
Xavantes, no território do Município de Barra dos Garças/M'l'. as 
modificações havidas beneficiaram duas propriedades antes abrangidas 
pela citada Reservaina Reserva Pimentel Barbosa, Município de Canarana 
beneficiou-se diversos proprietários que foram "reassentados" em outras 
terras de propriedade da União, mediante pagamento simbólico sendo que, 
para os que possuíam mais de 3.000 hectares o Senado Federal, através de 
Ato próprio, autorizou tais licitações; na Reserva Indígena São Marcos 
houve expressa e 1:4p~da desapropriação paga pela União; como se isto não 
bastasse, inúmeros' imóveis situados nos limites de áreas indígenas ou 
quase interligando .. uma a outra, têm sido objeto de desapropriação por 
interesse social. Tais. fatos indicam a discriminação com que os Autores 
foram tratados ao .serem "obrigados" a desocupar e entregar a Fazenda 
Paralelo 10 à União Federal, via FUNAI, sem nenhum direito a 
reassentamento ou indenização. 

Outro significati vo e marcante exemplo a 
comprovar a iterativa conduta da União Federal na quebra do princípio da 
isonomia, foi a desapropriação de 139.000has. de terras situados na 
margem direita do'Rio Xingu, no município de São José do Xingu, Mf 
através do decreto n~.89.618, de 07 de maio de 1.984 para a ampliação da 
Reserva Indígena Jarina com o objetivo de servir de habitat ao grupo 
indígena TXUKARRAl\lIÃE. No exemplo aqui referido, é patente a 
subjetividade com que se houve a administração federal, eis que, em 
território sabidamente indígena, entendeu que esse pedaço de chão ( embora 
ocupado por imóveis agrícolas como também o era a chamada Área 
Indígena Aripuanã) pertencia ao dominio particular, pelo que, novamente, 
premiou a quem 'quis, mediante critério altamente discricionário e com 
evidente desvio depoder, 

:f 

Com relação ao reassentamento dos felizes 
proprietários de terras situadas na Reserva Indígena Pimentel Barbosa 
(antiga Reserva Rio. das Mortes), reassentamento este não conferido aos 
Autores, proprietários de terras situadas na Área Indígena Aripuanã, é 
importante revelar' g.ue o mesmo incidiu em terras de propriedade da União 
Federal que aos "rcaesentados'' foram alienadas por preço simbólico, ou :t .' 
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seja, O de "pauta de terra nu~" estabele~íd~ p~l~ 'iNcR.A;· ;ü~1~;;à~rV~~~~ 
dispensada de Iiciração •. por força do Decreto 11°85.687 de 2 de fevereiro 
1981 expedido pelo Poder Executivo da União especialmente para 
beneficiar dilos proprietários, cuja relação se encontra ao pé do citado 
decreto, iniciando-se por Abdala Inácio Ferreira e terminando com UTA 
Agropecuária S/ A - Ind. e Comércio, proprietários esses denominados 
eufemisticamente como sendo "colonos e sitiantes" conforme se lê "ln 
ver bis" do art, 1 º do citado decreto, cujas áreas ali referidas, somam a 
bagatela de 750.649,'.?~50 hectares. Cumpre esclarecer que, diante da 
restrição imposta pelo ·p~rágrafo único do art. 171 da EC/69, o indigitado 
decreto ressalvou no parágrafo único do art. 2° que as alienações de áreas 
superiores a 3.000 hectares seriam feitas após prévia aprovação do Senado 
Federal. Na espécie, comprova-se que as autorizações do Senado da 
República foram editadas à medida cm que os interessados foram 
escolhendo as áreas para,.o chamado "reassentamento". Mostra inequívoca 
de que essas autorizações senatoriais eram concedidas por partes é a 
RESOLUÇÃO nº61 de ,26 de outubro 1984 baixada pelo Senado Federal, 
autorizando o Poder '. Executivo a alienar à Antônia Resplande da Paz, 
Henrique Stefani, Severino Lain e à Sulina S.A.-Transportes, 
Comunicações, Comércio e Participações (ali denominados "ex ocupantes") 
as áreas a serem destacadas da Gleba Iriri, no Município de Matupa, MT, 
em idênticas quantidade de hectares dos imóveis rurais que cada uma ~ ' 
dessas pessoas possuíam (acima de 3.000 hectares) dentro do perímetro da 
Reserva Pimentel Barbosa, conforme discriminação contida na relação 
fincada ao pé do Decreto 85.687/81 e reproduzida parcialmente na 
Resolução nº6 l. 

· Diga-se que o reassentamento dos ex-proprietários 
(que a União Federal denominava como sendo "ex-ocupantes") não se 
restringiu aquele localizado na Reserva Pimentel Barbosa, mas foi 
estendido, também, aqueles localizados dentro dos limites da Reserva 
Couto de Magalhães que.depois passou a ser chamada de Reserva Indígena 
Parabubure, tendo sido delimitada através da Portaria da FUNAI nº 1.822/E 
de 12 de julho de 1985, com 224.447 hectares. Conforme se vê do Decreto 
nº84.832 de 24 de junho de 1980, alterado pelo Decreto nº85.210 de 29 de 
setembro de 1.980 nada menos que 66 ( sessenta e seis) felizes proprietários 
situados na R.I. PARABUBURE localizada nos municípios de Água Boa e 
Campinópolis, Estado do Mato Grosso, abrangendo a bagatela de 15 5. 912 
hectares de terras começando com Alberto Schonholzer e terminando com 
Lurdes Braga Torres (Espólio) foram beneficiados com a dispensa de 
licitação para aquisição de glebas pertencentes a União por preço 
simbólico, qual seja, .o do valor de terra nua estabelecido pelo INCRA em 
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locais não mencionados nos citados decretos. No que se refere a ex 
proprietários que possuíam mais de 3.000 has, as alienações, além de serem 
dispensadas de licitação, foram autorizadas pelo Senado da República, 
conforme exemplifica a· Resolução nºl 17 de 5 de dezembro de 1.984, 
baixada pelo Presidente do Senado Federal autorizando ao Poder Executivo 
alienar ao Espólio de Lurdes Braga Torres uma área de 4.618 hectares 
situada no município de Senador José Porfirio, no Estado do Pará, ou seja, 
a mesma quantidade de hectares que ocupava na Reserva Parabubure, 

< .Outro convincente exemplo da quebra do 
princípio da isonomia fo1 o reassentamento dos ocupantes ou proprietários 
das terras abrangidas pela Área Indígena Serra da Moça, situada no 
município de Boa Vista, no então Território Federal de Roraima autorizado 
pelo Decreto nº89.595 de 30 de abril de 1.984. Dest'arte, mais uma vez, a 
União Federal agiu ao seu bel prazer, eis que, além de negar tal vantagem 
de reassentamento aos 'óra Autores, concedeu-a a outros, sem que houvesse 
Lei que a autorizasse 1 a fazer tal discriminação. A propósito, essa 
costumeira prática da }UNIÃO de reassentar não só pequenos colonos ou 
posseiros, mas tambémgrandes proprietários rurais, vem de longe, marcada 
porém pelo tratamento desigual conferido a um mesmo grupo hcgemônico. 
O único texto legal' que se conhece autorizando o indigitado 
reassentamento somente surgiu através do artigo 4º do Decreto nº22 de 4 de 
fevereiro de 1.991, tornando tal beneficio vinculante e obrigatório para a 
administração. Isto comprova, desenganadamente, que os reassentamentos 
anteriores ficaram ao arbítrio da União, pelo que esta concedendo-os para 
uns e negando-os ou não os concedendo a outros, infringiu frontalmente o 
princípio da isonomia. 1 • 

Na realidade, tal "reassentamento" (que não era 
previsto em lei) transformou-se numa arma poderosa nas mãos da 
administração eis que o mesmo, de modo eufemístico, passou a representar 
uma verdadeira "indenização amigável", o que se conformava com o 
imperativo constitucional .. vigorante à época de que era garantido o direito 
de propriedade, salvo .. a. caso de desapropriação. (artigo 150 parágrafo 22 
da CF/1967 reproduzido, in totutn, pelo artigo 153 parágrafo 22º da 
EC/1969). .:.' .. , 

, Tanto isto é certo que, pelo menos com relação 
aos proprietários da Reserva Pimentel Barbosa, estes foram "reassentados", 
no ano de 1.981, depois que ingressaram, encabeçados pela UTA 
AGROPECUÁRJA SIA, com o Mandado de Segurança 11º20.215 no STF, 
julgado em 05 MARÇ10 80 contra o Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, pleiteando.~ "writ" indenizatório, cujo pedido foi indeferido por 
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Ora, Jogo após essa frustrada investida no 
judiciário, os proprietários da Reserva Pimentel Barbosa foram 
"reassentados" em terras da União, por Decreto do próprio Presidente da 
República como se fossem verdadeiramente indenizados. 

Diga-se que desde a CF/46 (artigo 141, parágrafo 
16º) passando pela CF/67 (artigo 150, parágrafo 22) o direito de 
propriedade era cânone sagrado, limitado apenas pelos casos de 
desapropriação. Vale dizer: qualquer ofensa do Poder Público ao direito de 
propriedade do súdito era repelido, a não ser pagando a desapropriação. 
Dentro dessa ordem jurídica, o Governo Federal, em alguns casos 
desapropriou (Reserva Indígena São Marcos e Área Indígena Jarina) e, em 
outros "reassentou" com caráter nitidamente indenizatório (Reserva 
Indígena Parabubure, Pimentel Barbosa e Serra da Moça), nada havendo 
que diferenciasse os p,119prietários dessas áreas dos proprietários da Área 
Indígena Aripuanã, estes não indenizados e nem reassentados. 

Com o advento da CF/88, o direito de propriedade 
foi apenas garantido (artigo 5°, XXII), o que lhe retirou a força ilimitada 
anterior que se ancorava justamente na expressão "salvo o caso de 
desapropriação". Todavia, o Poder Executivo, no que se refere às terras 
indígenas, cuidou de criar, oficialmente, o "instituto do reassentamento", 
que antes era consuetudinário, através do artigo 4° do Decreto nº22, de 4 de 
Fevereiro de 1.991. Como se vê, a administração, por intermédio de 
simples decreto, con~.~guiu reviver aquela prática, utilizando-se da sua 
camaleônica "capacidade normativa de conjuntura". 

Prova de que o "instituto do reassentamento", 
utilizado pela União, mascarava uma autêntica reparação patrimonial é o 
MEMORANDUM nº493/DPI/ de 17 outubro 1984 pelo qual essa prática, 
já rotineira, decorria deuma "política interna" da administração que visava 
dois objetivos: primeiro; a rápida entrega de terras ocupadas por não índios 
para a instalação dt 'áreas ou reservas indígenas e o concomitante 
reassentamento desses ocupantes em terras da União; segundo, o rápido 
atendimento do compromisso do Governo Federal para com o BIRD, 
financiador do Programa Polonoroeste, que exercia pressão "no sentido da 
regularização das terras indígenas". Tal MEMORANDUM nº493, revela, 
com todas as tintas, ~ mencionada "política interna", que pretendia ver 



"Estamos informados que outros ocupantes se dispõem a receber o 

que têm direi/o. Parece-nos que, 11111a vez desencadeado o processo 
indenizatário de 11111 ocupante, a maioria, certumente, o furá também - 
a exemplo do que aconteceu na Reservas J11Jíge11as PARABUBURE e 

PIMENTEL BARBOSA - A!T". 

Todavia, a reparação patrimonial que a União 
chegou a conceder a alguns de um mesmo grupo hegemônico (proprietários 
de terras afetadas como indígenas) não chegou aos Autores. Talvez em 
razão da vontade de um Presidente da Funai ou talvez pela poderosa força 
que, em nosso País, possuem os sempre tendenciosos P ARECER.ES 
NORMATIVOS ... 

Outras três situações que agravam a 
responsabilidade da União no campo da quebra do princípio da isonomia e 
do princípio da. legalidade, são as seguintes, pinçadas de forma 
exemplificativa: 

aj-desapropriaçâo para reforma agrária 
( colonização e assentamento de lavradores e pecuaristas) em áreas 
limítrofes à reservas ou áreas indígenas. demonstra o inconveniente dessa 
conduta da União. 

b )-o suspeitíssimo caso do Parque Indígena do 
Aripuanã cuja fantástica redução da área anteriormente afetada pela União 
permitiu, no território indígena, o surgimento de projetos de colonização, 
centenas de fazendas e dezenas de vilas e cidades. 

e )-o estranho caso da Área Indígena Uru-Eu-Wau 
Wau, a qual após declarada de ocupação indígena pelo Decreto 11°91.416, 
de 09 julho 1985, sofreu reclamação judicial do Seringai Canaã Central e 
do Seringai Santa Cruz, o que, possivelmente, determinou, no âmbito 
administrativo, em data posterior, a edição do Decreto nº97.43 8 de 6 de 
Janeiro de 1989, contendo a desapropriação, "por interesse social e para 
fins de reforma agrária", da bagatela de 72.700 hectares de terras ... 

Dianle do que foi exposto nos tópicos anteriores, é 
mais do que evidente ter o Poder Executivo Federal agido com extrema 
discriminação em prejuízo dos proprietários rurais atingidos pela ÁREA 
INDÍGENA ARIPUANÃ, uma vez que os mesmos não foram nem 

Escritório: A ;E-Iistoríador,Itubens,de Me1J.dónça '·nº l'731 EdificiQ g;~Jj.trifÉmn1i§s1riãl.PaiaoÜãsj. · .. , 4 7 ·, : ;~ _:.-.: ;;_ :' ,.> ::"' 1: <,cô'n'ii.iitô't'li;1rr4óf J2ishfJ?i~'fÍãlitriíCif'uê(' r.i'·'·ifft:6uíãb.6.~Mf J~ /:::?~'f -:;,_-~;:: :_',; ·:· ·: ., ., .. ,,., ,, ' . ",., .. U' .. ~, .. ' .,. ""~ .•.. g ,,H!\ .,,! • í .. ,. . ., ..... ,. .. '. ·., 
. ·_., ' .• :··_. r. :·:· ··:·:' '.. ~/f:p11~{fai~(:~~ii$';~5;6.4?13t2.S"'é:q4:ts6.~0.-";'.C~f{;(7.~;ÕSO~óoo. ::·~:::,\~:,.-,·_. ', ·:. ·:.: -:. · 



'Ir 

, A administração, ao afetar o seu alo, que é 
vinculativo no caso da identificação, criação e delimitação de reservas 
indígenas, com o mais alto teor discricionário e com abuso de poder, senão 
com desvio de poder, como ocorreu na ÁREA INDÍGENA AIUPUANÃ, 
livrando uma porção considerável de proprietários e fazendeiros do 
desapossamento de seus bens e sujeitando outra porção a essa perda, 
assumiu a responsabilidade por essa desigualdade. Ainda que se considere 
válido o ato que criou, identificou e delimitou, bem como válido o ato que 
homologou dita área indígena, o certo é que a administração ao editar tais 
atos não atendeu ao principio da isonomia. No entender de Alexandre C. de 
Assis, in RDP nº92, página 149: 

"o administrador não está vinculado apenas à legalidade, sentiu 
igualmente aos princípios gerais do Direito: parece óbvio que a lei 
que incumbiu o administrador não tem o poder de derrogar o restante 

•., · ':·,do orde11a111e11(0, onde se funda a mesma lei e a que está jungida a 
Administração. A vista desta circunstâncio, não resultará lícílo ao 
administrador valer-se de uma faculdade dtscrícionária para 
transgredir a ordem jurtdica original 011 permanentemente informada 
pelo pnncipios gerais do Direito. Por meio da invocação desta gama 
de corolários é possível coibir soluções canhestras 011 abusivas, ainda 
que aparentemente lastreadas por uma disposição legal" 

, O artigo 3 7, parágrafo 6º da Constituição Federal 
de 1988 que repete, com maior amplitude, a responsabilidade das pessoas 
jurídicas de direito público que a Constituição Federal de 1967 (EC/69) já 
estipulava no artigo 107 ,· defere aos Autores o direito de pleitearem contra a 
UNIÃO FEDERAL a· devida indenização pelos prejuízos que sofreram 
baseados no princípio 'da isonomia e na indução a que foram levados pelo 
plano do Governo a se estabelecerem na região Oeste do País. Perdendo o 
bem através da quebra daquele e do desmantelamento deste, 
independentemente de se questionar se as terras da Gleba JK. eram ou não 
indígenas ou se o ato que assim as declarou era legal ou não, o certo é que 
os Autores fazem jús à indenização das benfeitorias que lá deixaram e à 
indenização das terras cuja área certa será apurada em execução, 
juntamente com os valores respectivos. 

RESPONSAB1LIDADE DO ESTADO PELO PLANEJAMENTO E 
PELAS POLÍTICAS QUE ADOTA - PR.EV ALÊNClA DA 

IDEOLOGIA DOMINANTE- O ESTADO INTERVENCIONISTA~ 
PLANOS DIRETIVOS E INDUT!VOS TÉCN1CAS 



.SUOALTERNAS - A MUDANÇA DE PLANOS MOVIDA POR 
NOVA lDEOLOGlA DOMINANTE - O REFLUXO - PREJUIZO 

DO SÚDITO - RECOMPOSIÇÃO PATRIMONIAL DO 
PARTICULAR PREJUDICADO PELA MUDANÇA OU PELO 

REFLUXO - CASO ESPECÍFICO DA V ALORIZ/\.ÇÃO DA 
AMAZONJJ\ - SUDAM - BR 364 • A MARCHA PARA O OESTE - 

POLITICAS lNDIGENISTAS ESTATAIS A FASE 

· .lNTEGRAClONISTA E A P ASE SEGREGACIONISTA 

CONFLITO DOS PLANOS DE DESENVOL YIMENTO COM A 

POLiTICA lNDlGENA SEGREGACIONISTA - CONSEQUÍ~NCIA 

DESTE CONFLITO: A BOA FÉ DOS QUE FORAM 

DIRECIONADOS OU INDUZIDOS PELOS PLANOS DO 

GOVERNO FEDERAL - DlRElTO À RECOMPOSIÇÃO 

PATRIMONIAL BASEADO NO ART.37 PARÁGRAFO SEXTO, 

DA C.F./88. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 4º DA LEI 

DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 

Lição <las mais profícuas é a do renomado 
professor ALMIRO D'ü COUTO E SILVA, estampada na RDP 63/28-36 
onde o Autor discorre sobre a Responsabilidade do Estado resultante do 
planejamento, da qual destacamos os tópicos : - 

"A simples existência de nexo causal 011, mais tecnicamente, de 

"causalidade adequada", entre a ação de Poder Público e o da110 

"produztdo 110 particular é suficiente para determinar a 

responsubilidade do Estado". 

"No direito Francês a responsabilidade objetiva parece ter atingido o 

seu ponto culminante naqueles casos em que os tribunais reconhecem 
existir dever de indenizar do Estado por prejuízos provocados por lei. 

Trata-se aí, como observa RIVERO, de responsabilidade, objetiva em 

estado puro, pois, evidentemente, não se cogita de culpa, nem de 

risco, decorrendo a responsabilidude, apenas, da aplicação do 

princípio da igualdade perante os encargos públicos". 

Os tópicos retro transcritos, tirados da tese 
apresentada pelo professor COUTO E SILVA aprovada por unanimidade 
pelo III Congresso deDireito Administrativo (vide opus cit.), realizado em 
Canela, RS, em Setembro de l.981, atraem outros da maior significação 
que valem a pená serem aqui reproduzidos: 



• "No planejamento econômico, embora em grau menor. são também 
freqüentes as leis-medidas ou as leis de feitos concretos. E do mesmo 

' modo como plano urbanístico o plano econômico suscita problemas 
jurídicos complexos, quer quanto à igualdade, quer quanto ao dever 
do estado de indenizar. Com relação a igualdade, muitas vezes é da 
[ndole do plano ser discriminatório, em razão dos próprios fins 
visados (o que ocorre especialmente quando é utilizada a técnica das 
subvenções). Nenhum. porém, dos problemas jurídicos relacionados 
com planejamento oferece maior interesse, a nosso juízo, do que o 

, pertinente à responsabilidade do estado pela alteração do plano". 

"Conquanto possa sempre o Estado alterar seus planos há situações, 
contudo, em que a modificação causa tal prejuízo aos particulares e 
desmente de forma tão acentuada as promessas firmemente feitas pelo 
Poder Público que importaria grave lesão à justiça material - não 
reconhecer direito a indenização" . 

. Com muita propriedade, é ainda o insigne mestre 
COUTO E SILVA quem eleva o princípio da boa-fé como gerador do 
dever jurídico "cuja.. inobservância implica, em determinadas 
circunstâncias, a responsabilidade do Estado" 

. : Tem-se assim, que o princípio da boa-fé, que é um 
dos sustentáculos das obrigações ( direitos e deveres), e que afeta as 
relações estabelecidas entre os particulares e entre estes e o Poder público, 
"in contrahendo", transplanta-se para um outro campo onde de um lado 
existe o ato intervencionista do Estado e de outro as conseqüências desse 
ato sobre os interessesdos administrados. Nesse plano não há que se falar 
em "culpa in contrahendo", porque as relações jurídicas se operam no 
terreno extra-contratual, ou seja, no terreno da subordinação legal, seja 
lícita ou ilícita. 

Nessas relações que se estabelecem entre o Poder 
Público e o administrado, tal como no caso dos planos de desenvolvimento 
econômico, o princípio da boa-fé é o lastreador da conduta de ambas as 
partes, Nesse sentido, 'de 'novo se faz presente COUTO E SILVA in opus 
cit., que diz:- 

,': 

"Sendo o princípio da boa-fé priucipto geral de direito, é irrecusável 
que a ele também se submete o Estado. Já vimos, lllJ entanto, que a 
supremacia do interesse público sobre os interesses indlviduuis toma 
·~dmissível qtte, via de regra, o Estado modifique o rumo de sua 
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política e possa, igualmente; alterar seus planos. A frustação de 
expectativas é, pois, algo tnetimtnúvet na atividade estatal. Ita 

situações. contudo, e111 que o Estudo incentiva de forma tâo nítida e 
positiva os individuas a 11111 determinado comportamento, mediante 

I', 

promessas concretas de vantagens e beneficias, que a violação dessas 
promessas implica injringência av princípio da boa-fé, cabendo ao 
Estado indenizar os danos decorrentes da confiança". 

É evidente, que as mencionadas situações mercê 
da avalanche de planos e políticas do Governo Federal de 1.946 até os dias 
atuais passando pelo período militar, são encontradiças ao longo <lesse 
lapso de tempo. As metas que fluem em determinada época da nossa 
história muitas vezes têm como objetivo direto ou obliquo revogar metas 
anteriores, editadas sob ideologia diversa. A se admitir que a administração 
federal deve ser unívoca, não é diílcil encontrar entes públicos ligados a um 
mesmo Ministério adotar e executar planos e políticas conflitantes ou ainda 
assumir condutas incompatíveis frente a um mesmo assunto. Ou - o que é 
pior - imputar sempre aos particular ou administrado, responsabilidade pelo 
fracasso dos planos .. _. nos casos da chamada "administração concertada" 
(por exemplo SUDAM, :,SUDENE, SPEVEA, etc.) ou quando se trata de 
políticas de grandes obras ( rodovias monumentais, enormes hidroelétricas, 
etc.) o ente público imputa a malogro, paralisação ou deficiência desses 
investimentos faraônicos à falta de verba ... 

No que se refere à responsabilidade do Estado 
pelo planejamento que :é o assunto ora em análise, tal responsabilidade 
pode surgir em razão da quebra de qualquer um dos princípios retro 
mencionados. Isto porque, num determinado plano político governamental, 
o Estado pode estar, infringindo o princípio da igualdade, pode estar 
contrariando um direito adquirido conquistado pelo particular mediante a 
ação diretiva ou indutiva do próprio Estado estabelecida em planejamento 
anterior, e ainda, pode estar retirando a confiança que o administrador 
depositava na atuação estatal quando esta reverteu, através de alteração ou 
supressão de um plano, as expectativas dos particulares que acreditavam na 
boa-fé da administração pública. 

:. t Em conferência proferida no VII Congresso 
Brasileiro de Direito' 'Administrativo, realizado em outubro de 1987, em 
Belém do Pará, o professor ALMIRO DE COUTO E SILVA, in RDA 
1 70/ l traça um esclarecedor perfil da Responsabilidade do Estado pelo 
Planejamento, de cuja conferência destacamos as seguintes posições 
doutrinárias, entremeadas da reprodução de alguns trechos, a saber: 

\. . .. 
.. . . ··.· 



"Planejamento e Plano não são palavras sinônimas. Planejamento é 

uma atividade; O plano, o resultado dessa atividade". 
"Contudo, apesar de i111e11sc1 variedade de planos, são eles geralmente 

classificados e111 três grandes grupos: 

a) planos indicativos; 

b) planos iucitativos; 

e) planos imperativos. 

"Outra divisão dos planos pode ser feita tomando-se como critérios 

seus destinatários principais. Sob esta luz, os planos podem ser 

externos ou internos. São externos os que têm como destinutários 

principais os particulares, e internos os que se endereçam à prôprln 

adm lnistração pública". 

"Não será necessário dizer que a importância jurídica dos últimos, 
por produzirem, freqüentemente, reflexos sobre os indivíduos, 

interferindo em sua liberdade, ou em seu direito de propriedade, é 

consideravelmente maior do que a dos primeiros". 

"No Estado de Direito é evidente que planejar supõe a lei e diz 

respeito, assim, em primeiro lugar à função legislativa. De resto, 

aomo observa HARTMUT MA URER, a maioria das leis é resultante 

de 11111 planejamento, sendo elas, pois, planos. Deve se ter presente, 

ainda, que a administração pública, ao planejar, ao fixar planos e 
executá-los, está, como sempre, sujeita ao princípio da legalidade." ... " 

o planejamento, o plano e as medidas que o irão i111ple111e11ta1· ( de 11111 

lado) e a lei (de outro) não obedecem, contudo, a padrões uniformes. 

Por vezes a lei é o próprio plano ... Outras vezes, IIO entanto, a lei 

apenas define as competências ... " 

"Á lei que aprova os planos indicativos ou incitativos é despida de 

sanção, ... "Isso não significa, porém, que ela não produza qualquer 

efeito jurídico. Será forçoso admitir que a mesma obriga, 

internamente, a administração pública, criando deveres jurídicos 

para os servidores incumbidos da realização das medidas 

indispensáveis à implementação do plano. Por outro lado, teremos 

oportunidade de ver que, e111 determinadas situações, ao gerar nos 

odmtnistraâos confiança no comportamento do Poder Público quanto 

'às promessas contidas nu plano e nas providências concretas 

destinadas a torná-los realidade, ela pode dar lugar u 



responsabilidade do Estado pela infração dos deveres relacionados 
com a boa-fé". 

"Ficou anteriormente registrado que os planos estatais submetem-se, 
c~mo todos os demais atos do Poder Público, ao prtnctpio da 

legalidade. Isso implica afirmar que os planos estão sujeitos à reserva 

legal. sempre que de algum mudo interfertrem na liberdade ou na 

propriedade dos indivíduos. Em outras palavras, só c1 lei, no seu 

sentido práprio, e o decreto lei. nas hipóteses em que é admitido na 

Constituição da República, podem estabelecer restrições ou autorizar 

que · restrições sejam impostas à liberdade ou à propriedade dos 

administrados". 

"Em se tratando.,.. de piemos incitativos, em que beneflctos e 

vçntagens são oferecidos aos particulares, para estimulá-los 011 atraí 
d ·T 

td:/ a 11111a conduta afeiçoada aos fins perseguidos pelos planos, . 

surge o problema jurídica de saber se essas propostas e apelos, . 

estabelecem direito subjetivo à permanência 011 à inalterabiiidade do 

plano 011, pelo menos, direito a ser indenizado pelos prejuízos 

causados ao adotar o particular um comportamento fortemente 

induzido pelo Poder Público. É necessário neste passo, estabelecei· 

·algumas distinções. É óbvio, em primeiro lugar que as relações que se 

estabelecem entre o Estado e os indivíduos, em virtude do plano, não 
são geralmente de natureza contratual". 

"Pode suceder entretanto, que entre as medidas de execução de 

determinado plano econâmico, existam atos administrativos 

a111/Jliaeívos ou favoráveis, irradiadores de beneficias para seus 

destinatários, com todas as características de direitos subjetivos", 

"O direito público alemão parece ter avançado mais, 110 resguardo do 

j:?rincípio superior da igualdade. Enquanto, como acabamos de 
'' 
observar, 110 direito francês o Conselho de Estado admite J,-a11ca111e11te 

a ruptura do princípio, desde que as providências da administração 

pública, 110 exercício do poder discricionário, tenham perseguido o 
interesse geral, e não hajam resultado portanto, de causas ou razões 

subalternas, (o que caracteriza, aliás, o desvio de podei). no direito 

ger111á11ico firmou-se modernamente a orientação de que a reiterada 

· conduta da administração pública num determinado sentido, ainda 

'q'ue no exercício do poder discricumário, implica uma 

'11a11tovi11c11lação'' (Selbest Btndung) ". 



Comentando este e11te11dime1110, que é hoje tndiscutida 110 direito 
alemão, diz o constitucionalista português JOSÉ JOAQUIM GOMES 

CANOTILHO: "A igualdade imposta pelo princípio do Estado de 

Direito, e constitucionalmente consagrada, é a igualdade perante 

··to~o.s os atos do poder publico. É nesse contexto que se fala hoje 110 

princípio da autovinculação da administração. Mesmo nos espaços 

de exercício discricionário ( Ennessensrichtlinie ), o princípio de 

igualdade constituciona! impõe que se a administração tem 

repetidamente ligado certos efeitos jurídicos a certas situações de 

fato, o mesmo comportamento deverá adotar em casos futuros 

semelhantes. O comportamento interno transforma-se, por força do 

princípio dC1 igualdade, numa relação externa, geradora de direitos 

subjetivos dos cidadãos". 

'fEsta parece ser a correta solução para o problema tendo-se presente 
(, •, 

que o agente público, 110 exercício do poder discricionúrio, não é 

absolutamente livre. Está ele preso, assim: aos limites do puder que 

lhe é conferido e que servem para distinguir a discrição do arbitrio; 

ao fim de utilidade pública do ato a ser por ele realizado e que há de 

ser atingido da melhor maneira possível; e, por último, a principias 

superiores do direito público, entre os quais tem lugar eminente o da 

· igualdade perante o Estado, agindo estes princípios 11110 só como 

conformadores e delimitadores do poder discricionário da 

· administração pública, mas até 111es1110 como transformadores, em 

determinadas situações, do poder discricianário em atividade não 

discrtcionárta ou vinculadu'l. 

ll~azões de ordem prática levam, contudo, forçosamente a considerar 

que só poderá haver responsabilidade por ato relacionado com 

planos estatais quando o dano causado for anormal e especial. Se 

todos sofreram danos, ou se uma grande parcela da população sofreu ,, 
.qanos em virtude, por exemplo, da imptantação de um plano 

e·conõmico incitativo, não haveria provavelmente recursos para 

ressarcir a todos dos prejuízos causados. Seria aqui necessário 

invocar, ainda que analogicamente, o princípio da igualdade perante 
os encargos públicos. Por outro lado, o prejulzo não há de ser de 

pequena monta ou perfeitamente suportável pelos indivíduos, mas há 

de ter 11111 certo peso, uma certa gravidade. Tais exigências, 

co11q11a11to 11u111 primeiro 1110111e11to pareçam absolutamente contrárias 

âos interessados dos administrados, são elas, 110 e1Halllo, que irão 
permitir que os particulares, em certas situações, sejam indenizados 

pelos prejuízos causados pelo comportamento do Estado, ao agir 



contrariamente ao que prometera, ao ventre contra factum proprium e 
ao lesar, dessa maneira, a principie da boa fé ou da segurança 
juridice", 

:~· Diante dessa magistral lição de Couto e Silva, não 
há como negar que d ·UNIÃO FEDERAL, ao mesmo tempo que Jhe é 
imputada, por disposição constitucional, a atribuição e competência para 
planejar e executar planos, também acaba sendo responsável pelos danos 
que essa atividade eventualmente possa causar aos administrados. 

Na Constituição de 1946, a atividade da União 
Federal nesse campo era incipiente. No artigo 5°, X, competiu-lhe 
"estabelecer o plano nacional de viação"; no artigo 146 constava a 
faculdade de intervir no domínio econômico e monopolizar determinados 
setores; havia muitas 1~e~ras programáticas que foram, ao longo do tempo, 
materializadas através'rtda legislação ordinária; dentre essas regras 
programáticas, uma delas avultava porque inserida na competência 
exclusiva da União, qual seja a da "incorporação dos silvícolas à comunhão 
nacional", com nítido temperamento integracionista (artigo 5º, XV, letra 
"r"), A Emenda Constitucional nº l O, de 9 novembro 1964, introduziu 
diversos parágrafos ao .: "caput" do artigo 147, dentre eles o parágrafo Sº que 
concedia ao Poder Executivo a aprovação e execução dos planos de 
desapropriação para fins' de reforma agrária. 

1 l ~ ·.,. t 

,11 Na Constituição de 1967 (promulgada em 27 
janeiro), a União passou a ter competência para "estabelecer o plano 
nacional de viação"; "estabelecer e executar planos regionais de 
desenvolvimento" e estabelecer planos nacionais de educação e saúde 
(artigo 8° incisos X, xn· e XIV ). Demonstrando sensibilidade quanto à 
ocorrência de incompatibilidade entre os planos dos Estados-Membros e os 
planos da União, o constituinte de 67 previu a intervenção desta última nas 
unidades federativas quando estas executassem planos econômicos ou 
financeiros que contrariassem as diretrizes estabelecidas pela União ( artigo 
nºIO, V, "c'' ). Manteve-se a regra programática e integracionista de 
incorporar o silvícola à sociedade envolvente (artigo 8°, XVll, "011 ). E, pela 
primeira vez, a alocução "desenvolvimento econômico" foi erigida como 
princípio a nortear a ordem econômica e social (artigo 157, V ), uma 
espécie de antevisão da 'sacralização do Estado onipotente, consagrada, em 
seguida, pela EC/69, conforme se verá. A CF /67 manteve a competência da 
União para, através de' decretos do Poder Executivo, aprovar os planos de 
reforma agrária ( artigoI 57, parágrafo 5º e 164, parágrafo único). Criou-se 
em 1967 o Ministério dq Planejamento. 

:,,i 
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Sob o pálio da Emenda Constitucional nºO 1 de 1 7 
de Outubro de 1969, a Constituição Federal de 1967 foi mantida em grande 
parte do seu texto, outorgando-se à Nação um novo diploma ancorado no 
binômio desenvolvimento e segurança e sublimado no artigo 160 que dizia: 
11A ordem econômica· 'e social tem por fim realizar o desenvolvimento 
nacional... e no artigo ~6 que dizia: "Toda pessoa, natural ou jurídica, é 
responsável pela segurança nacional. 11 A par disso, o mero desenvolvimento 
econômico já não bastava: era preciso que fosse nacional... Passou a 
competir à União o planejamento e a promoção do desenvolvimento 
nacional; o estabelecimento e a execução dos planos nacionais de viação, 
educação e saúde bem -como dos planos regionais de desenvolvimento 
(artigo 8°, V, XI e XIV); manteve-se a regra programática integracionista 
da incorporação dos silvícolas à sociedade envolvente (artigo 8°, XVII, 
"o"). Continuava a intervenção nos Estados-Membros nos casos em que os 
planos das unidades f e~,teradas conflitassem com as diretrizes estabelecidas 
em leis federais (artigdtro, V, "e"). 

Dest'arte, sob a égide da EC/69, o Brasil viveu 
quase 20 anos sob a ideologia do dirigismo estatal ou sob o tacão do Estado 
Intervencionista. Como sempre, estávamos seguindo a trilha histórica pela 
qual outras nações jáhaviam passado, qual seja a do Estado onipotente e 
onipresente. Vale dizer: como sempre, estávamos atrasados para o 
modernismo. · ;·:. 

".J Surgiu, então, a Constituição de 1988 que adotou, 
no preâmbulo - para instituir um Estado Democrático - dentre outros 
tópicos, o do desenvolvimento de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos. No artigo 3°, II, adotou como um dos objetivos fundamentais 
da República, "garantir o desenvolvimento nacional", compelindo à União 
"elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território 
e de desenvolvimento econômico e social"; "planejar e promover defesa 
permanente contra as)palamidades públicas, especialmente as secas e as 
inundações"; "instituij diretrizes para o desenvolvimento urbano ... "; 
"estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação"; e, 11 

estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de 
garimpagem, em forma associativa" ( vide artigo 21, IX, XVIII,XX, XXI e 
XXV). A regra programática que abrigava uma política integracionista 
destinada à incorporar?c silvícola à sociedade envolvente existente nas 
Carta Magnas anteriores e que durou 42 anos, não foi recepcionada pela 
CF/88 que passou .a' adotar uma política radicalmente segregacionista 
expressa num Capítulo inteiro inserto no corpo principal do texto 
constitucional (TítuloVlll, Capítulo VIII, artigos 231 e 232). De resto, - a 

1:, 
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consagrar em definitivo essa nova política - a CF de 1988 expurgou a 
antiga, ao dizer no artigo 22, XIV, que "compele privativamente à União 
legislar sobre populações indígenas", suprimindo, assim, a velha regra 
programática, encontrada também, na CF/34, que dava competência à 
União Federal para legislar sobre a "incorporação dos silvícolas à 
comunhão nacional." 

. Todavia, apesar do declínio e da crise que se 
abateram sobre a idéia de. planificação em todo o mundo, - e também entre 
nós - (Clóvis de Couto e Silva, in RT 659/14), o certo é que a CF/88, 
seguindo a vocação totalitária e patrimonialista do Estado, acabou 
institucionalizando o planejamento estatal ao conceder constitucionalmente 
àquele, não mais a "faculdade normativa de conjuntura" a que alude Eros 
Roberto Grau, mas o poder normativo conjuntural, consubstanciado no 
seguinte preceito (artigo· l 74): 

• , + 1~ 

"Como agente normativo e regulador da utividade econômica, o 
Estado exerce1·á, nu forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo 
e planejamento, sendo este determinante para o setor público e 
indicativo para o setor privado" . 

., A par disso, prevendo o conflito entre os planos 
da União e os planos dos Estados Membros, o constituinte de 88 estipulou 
no parágrafo l o do referido artigo 174: 

.. "A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do 
desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e 
compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento". 

Como se vê, o planejamento estatal, mesmo com 
o controle legislativo imposto no "caput" do artigo 174, acabou se tornando 
uma atividade de expansão do Poder e não de controle do Poder. Não se 
discrepa que um País da dimensão territorial do Brasil e com as conhecidas 
e polêmicas desigualdades regionais, tenha necessidade de. planos gerais, 
compatibilizados com os setoriais ou dos Estados Membros. Ninguém 
descarta um mínimo e imprescindível planejamento, de âmbito nacional, 
para setores importantes ligados à ordem econômica e social do País. 
Todavia, essa capacidade do Estado de, através de planos, impingir à 
sociedade "modelos" .de desenvolvimento ou de "políticas" setoriais, 
implica no risco de causar prejuízo a alguns segmentos dessa sociedade. A 
CF/88, ao tornar o plano 'obrigatório para a administração (efeito interno) e 
indicativo para os administradores ( efeito externo) ficou coerente com a 
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responsabilidade objetiva do Estado prevista no parágrafo sexto do artigo 
37 (já anteriormente reconhecida na EC/69 - art. 107 e na CF/46 - artigo 
194). 

, Os planos governamentais, sejam eles de natureza 
orientativa, indutiva; .diretiva ou imperativa são insitos da atividade 
administrativa, não se podendo negar a sua importância no 
desenvolvimento social e econômico do País. Já a CF/34 (artigo 1 O, IV) 
dava competência concorrente à União e aos Estados para promover a 
Colonização. O Decreto Lei nº406 de 4 maio de 193 8 criava o Conselho de 
Imigração e Colonização (arligo 73); dava competência à União para 
celebrar tratados de imigração e colonização com o fim de atrair para o País 
e nele fixar trabalhadores agrícolas (artigo 19); regulamentava o 
estabelecimento de núcleos coloniais, centros agrícolas ou coloniais de 
estrangeiros artigos 39 e 42); e dentre inúmeras outras prescrições legais, 
determinava que as akspesas de colonização oficial seriam custeadas dentre 
outras pelas receitas oriundas das vendas de terras devolutas da União e das 
prestações pagas pelos colonos nos núcleos, centros e colônias mantidos 
pela União ( artigo 72), culminando a determinação de que a União 
organizaria o plano de exploração econômica da Amazônia e sua 
colonização, de preferência com elementos nacionais (artigo 91). 

:: . · Em seguida, o Decreto 11°3.010, de 20 de agosto 
de 1938 (Regulamento. de DL 11°406/38), com mais de duas centenas de 
artigos, estipulava que .competia ao Conselho de Imigração e Colonização 
"organizar o plano · de exploração econômica da Amazônia e sua 
colonização" (artigo ,226 letra "u") e conferia um amplíssimo conceito de 
zona rural eis que considerava esta toda porção do território nacional não 
compreendida nos limites do Distrito Federal, das capitais do estado e dos 
portos de entrada de estrangeiros (artigo 275). 

: .. Pelo que se vê desde os idos de 193 8 a 
administração federal preocupava-se com o desenvolvimento e a 
colonização da Amazônia, preocupação esta de tal modo significativa, que 
sensibilizou o Constituinte de 1946 a inserir no artigo 199 dispositivo que 
determinava à União aplicar durante, pelo menos, vinte (20) anos 
consecutivos na execução do plano de valorização econômica da 
Amazônia. Diante desse mandamento constitucional, a Lei nºl 806 de 6 de 
janeiro de 1953 dispôs sobre o Plano de valorização Econômica da 
Amazônia e criou a Superintendência do mencionado plano (SPEVEA), 
estipulando, ainda, 116 artigo segundo, o seguinte: 
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"A Amazônia brasileira, para efeito de 
planejamento econômico e execução do Plano definido nesta lei, abrange a 
região compreendida pelos Estados do Pará e do Amazonas, pelos 
Territórios Federais do Acre, Amapá, Guaporé e Rio Branco, e , ainda, a 
parte do Estado de Mato Grosso, a norte do paralelo 16º, a do Estado de 
Goiás a norte do paralelo 13º e a do Maranhão a oeste do meridiano 44°11• 

Da leitura dessa planificação federal, instituída em 
1953, relativamente a Amazônia Legal e que dura até os dias de hoje 
(SUDAM), vê-se que a mesma visava incrementar o desenvolvimento da 
região e a expansão da riqueza do País ( artigo primeiro); dentre os seus 
objetivos, que eram múltiplos, não contemplava os interesses indígenas 
(artigo 7°) e, na execução dos planejamentos parciais a SPEVEA poderia 
desapropriar terras particulares ( artigo 12). 

1'~LÓVIS DO COUTO E SILVA (RT 659/13) diz 
que 11No Brasil, a partir da· década de 60, começou a dar ênfase às idéias de 
planificação e de plano'· e que "em razão dos planos nacionais de 
Desenvolvimento Econômico, em 1970, foram superados os planos 
setoriais, únicos existentes até aquela época, e mais tarde integrados nos 
programas macroeconômicos". 

· -Tal como o plano setorial da Valorização da 
Amazônia, criado em 1953, mas inspirado no projeto de desenvolvimento e 
colonização de 1938, súrgiu, através do Decreto-Lei nºS.878 de 4 de 
outubro de 1943, a "Fundação Brasil Central (FBC), destinada a desbravar 
e colonizar as zonas compreendidas nos altos dos rios Araguaia, Xingu e no 
Brasil Central e Ocidental (artigo 1°). Essa fundação foi substituída pela 
Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste 
(11SUDECO") através da Lei nº5365 de primeiro de dezembro de 1967 com 
atuação nos estados de Goiás e Mato Grosso, ( artigo 1 º, parágrafo 1 º), 
competindo-lhe elaborar, tendo em vista as diretrizes gerais do 
planejamento governamental, os Planos Diretores do Desenvolvimento da 
Região Centro-Oeste ( artigo 2º). 

Da mesma forma como a antiga SPEVEA deduziu 
seus objetivos (letras "a" a "n" do artigo 7º do DL 1.806/53) através de 
largo espectro, abrangendo o desenvolvimento da produção agrícola, 
pecuária e mineral; da extração florestal; da industrialização de matérias 
primas e exportação de produtos naturais; do estabelecimento de um plano 
de viação amazônico; da .concessão de incentivos à iniciativa privada e da 
manutenção de um serviçode divulgação econômica e comercial (hoje, um 

~ ; : 



"1- adoção de intensiva política de estímulos fiscais, creditícios e 

outros, com o objetivo de: 
/- ... 
li- atrair investimentos nacionais e estrangeiros paro o 
desenvolvimento da Região; 

• "11- concentração ela ação governamental nas tarefas de 
planejamento, pesquisa de recursos naturais, imptantaçõo e expansão 
da infra-estrutura econâmica e social, reservando para a ec.:0110111ia 
privada as atividades industriais, agrícolas, pecuárias, comerciais e 
de serviços básicos rentáveis". 

\'. 
'.. 

, .. A par desses objetivos da SUDAM (que eram os 
do Governo Federal) cumpria a esse órgão de planejamento e execução de 
planos da administração central, uma série de atribuições, dentre as quais, a 
de coordenar a elaboração e a execução dos programas e projetos de 
interesse para o desenvolvimento econômico da Amazônia a cargo de 
outros 9rgãos ou entidades federais". 

, . Vê-se, assim, que havia, como obrigação ou 
comando interno, cogente para a administração federal, a coordenação 
entre a SUDAM e outros órgãos, dentre os quais a Fundação Nacional 
do índio (FUNAI), cuja criação foi autorizada pela Lei 11°5.371, de 5 de 
dezembro de 1967 e cuja instituição, através da aprovação, por Decreto, de 
seus Estatutos, ocorreu em 31 de janeiro de 1968 por força do Decreto 
Federal editado sob nº62.196/68. 

. A seu turno, a SUDECO, sucessora da FBC, como 
entidade governamental encarregada da execução do plano setorial do 
desenvolvimento do Centro-Oeste, (Estados de Goiás e Mato Grosso), tinha 
como competência, em· entendimentos com os Ministérios e órgãos federais 
atuantes na área e, tendo em vista as diretrizes gerais do planejamento 
governamental, elaborar os Planos Diretores retro mencionados, os quais 
não diferiam muito daqueles destinados à Valorização da Amazônia, 
ressaltando, à propósito, que a orientação legal (artigo 2º da Lei 5365/67) 
era a seguinte: 

a) ... 
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'!,: J) adoção de política imigratària para a Região, ... com aproveitumemo 
de cantingentes selecionados externos (v. g. novos colonos e novos 
proprietários ou fazendeiros do Sudoeste e do Sul) 

g) tncenüvo e amparo à agricultura, à pecuária ..... 

li 1 \ : : ·,,,, l) coordenação e concentração da ação governamental /1().S tarefas de 
·, :. : i pesquisa, planejamento, implantação de infra-estrutura econôtnica e 
'I·. social, reservando à iniciauva privada as atividades agropecuárias, 

industriais, mercantis e de serviços básicos rentáveis". 

Por aí se vê, que o objetivo "n" da SUDAM (Lei 
5173/66) era idêntico ao objetivo "l'' da SUDECO (Lei 5365/67), 
concluindo-se que esses planos setoriais se conformavam com a política 
desenvolvimentista ,c;,la administração federal, isto é, reservar para a 
economia privada, 1i[i AMAZONIA e no CENTRO-OESTE, a atividade 
agrícola e pecuária, dentre outras. 

' ' ~: ' .. 
Diga-se que, cronologicamente, os organismos 

estatais que passaram a atuar na década de 60 na Amazônia Legal e no 
Centro-Oeste e que deveriam, ex vis legis, interagirem e se integrarem, 
coordenadamente, na ação governamental, eram os seguintes: 

: : :' .• • 
1 -Sudam (Lei 5.173, de 27 Out., 66) 

-Sudeco (Lei 5.365, de O l Dez., 67) 
-Funai (Lei 53 71, de 05 Dez., 67) 

(Dec. 62.196 de 31 Jau., 68) . 

. A reger toda a coordenação enlre os inúmeros 
entes públicos, pairava -o famoso e soberano Decreto Lei 11°200 de 25 de 
fevereiro de 1967, cujo texto, baixado pelo Senhor Presidente da República 
(autorizado pelo Ato'.Institucional nº4, de 7 de dezembro de 1966), foi 
convalidado e mantido pelo art. 173, incisos I e III da CF/67 promulgada 
em 25 de março do mesmo ano. O indigitado Decreto-Lei 200/67 
prescrevia, como princípios fundamentais da atividade administrativa da 
União, o planejamento, a coordenação e o controle (artigo 6º). Quanto ao 
planejamento, a ação governamental deveria promover o desenvolvimento 
econômico-social do país e a segurança nacional ( artigo 7°). Quanto à 
coordenação, esta seria permanente, notadamente no que coubesse à 
execução dos planos· e programas de governo, devendo dita coordenação, 
estabelecer-se em todos. os níveis da administração (artigos 8° e 9°). Quanto 

' 



Invocando, de novo, a autoridade de COUTO E 
SILVA (RT 659/18): "na década de 60 foi criado o cargo de Ministro 
Extraordinário para o Planejamento e Coordenação Econômica, a quem 
competia dirigir e coordenar os planos nacionais de desenvolvimento 
econômico ... pensou-se; até mesmo, em certo período, em realizar um plano 
decenal, que iria de 1967 a 1976, plano esse, que, entretanto, não passou de 

d " '. estu os. : .. · 
1. 

"O Planejamento setorial 110 Brasil com base em subsídios, 
especialmente nos incentivos fiscais, foi um dos principais fatores de 
desenvolvimento da eco110111iu nas décadas de 60 e 70" (i11 opus cit. 
pág. 21). 

Nesse setor, qual seja o dos incentivos, a Lei 
nºS.174, de 27 de outubro de 1.966 dispunha sobre a concessão cios 
mesmos em favor da Região Amazônica, beneficio este que se estendeu à 
região centro-oeste (sob a atuação da SUDECO) através da Lei nºS.365, de 
1 º de dezembro de 1. 96 7 ( artigo 1 °, parágrafo 2°). 

:, 
1 

, Ao configurar a duplicidade de ação 
governamental planejadora sobre um mesmo território, basta lembrar que 
uma parte do territótto 'do Estado de Mato Grosso, sujeito a SUDECO, 
também estava sujeit:'0 · a SUDAM. O mesmo aconteceu com o antigo 
território e depois, Estado de Rondônia, o qual se sujeitou a essa 
duplicidade de ação · estatal. Para disciplinar tal conjuntura) o Poder 
Executivo baixou diversos decretos regulamentadores, dentre os quais o 
Decreto nº62.235, de 7 de fevereiro de l.968 e o Decreto n.º62.382, de 11 
de março de 1.968 (SUDAM E SUDECO). 

Vê-se assim, que nas décadas de 60 e 70, foram 
inúmeros os planos, projetos e políticas decorrentes da ação planejadora do 
governo federal. Algüt{s exemplos dessa atuação constam do rol abaixo, 
que não é esgotante: 

-Plano Nacional de Viação .L. 4.592 de 29.12.64 
-Política de Crédito da Região 
Amazônica L. 5.122 de 28.09.66 
-Fúndo para Investimentos Privados 
no'Desenvolvimento da Amazônia 

r;,:') 

(' 
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(FIDAM) L. 5.173 de 27.10.66 
-Planos Nacional e Regionais de 
Reforma Agrária Dec, 59.456 de 04.11.66 
-Plano Diretor de Desenvolvimento 
da Amazônia Dec. 60.296 de 03.03.67 
-Programa Estratégico de 
Desenvolvimento Dec. 61.590 de 23.10.67 
-Plano Preferencial de Obras 
Rodoviárias Dec. 61.594 de 24.10.67 . •' 
-Projeto Rondon Dec, 62.927 de 28.06.68 
-Ocupáção e Povoamento da Região 
Amazônica Dec. 63 .104 de 15. 08. 68 
-Administração dos Territórios 
Federais D.L. 411 de 08.01.69 
-Ampliação dos Recursos do 
FIDAM D.L. 756 de J 1.08.69 
-Programa de Integração 
Nacional (PIN) D.L. 1.106 de 16.07.70 
-Regulamento do FIDAIVI. Dec. 67 .527 de 11.11. 70 
-Faixa de 100 Kms às Margens das Rodovias da 
Amazônia Legal.. D.L. l.164 de 01.04.71 
-Colonização das áreas <lo PIN.Dec.68. 524 <lcl6/4/71. 
-Colonização das Terras 
Devolutas da União na Amazônia 
Legal., Dec. 68.524 de 16.04.71 
Regulamento do D.L. 
1.1264/71. Dec. 7 l.615 de 22.12. 72 

Com este arsenal de planos, projetos e políticas 
contido no rol retro mencionado, provido pela chamada "faculdade 
normativa de conjuntura", o certo é que a administração federal promoveu 
nos idos das décadas de 60 e 70 o desenvolvimento das vastas regiões do 
Centro-Oeste e da Amazônia Legal, através da abertura de rodovias, 
migrações internas e concessão de incentivos, onde o lema constante era o 
que identificava o Projeto Rondon: "Integrar para não Entregar". Milhares 
de propriedades agropecuárias foram implantadas. Cidades inteiras 
cresceram do dia para a noite. Rodovias passaram a cortar os imensos 
territórios desconhecidos, visando ascendê-los à categoria de Estados 
(artigo 2º do D.L. 411/69). Tudo mediante a licitação das terras públicas 
Estaduais ou Federais a particulares, sob o manto protetor e inccntivador do 
Governo da União. . ,. 



. . :- ~··:~~:," _~.~#:·-· ,• .. •' ,;..-1.•t'. , .. -rÓ: • . ' 
:._· --_ .. ., ... · · : ~AJJ_J;.J.t :Y.1.'1;q_~jf;~;;~9~.1~ .. J)lt:§S:l~.$A.~i;VJ~.~-~,.+.::.-..: ·. -> .· .. ·. . . . :: ·_-.. _- ;_ .· ::··::·· '.:<:.-;A.d~~gad~~\\ff··:-~~r~::~~?t>:~<-:r·~,\-.:~?.-·'.':->· _::, ·- : . 

,,,. Tal arsenal foi enriquecido com a criação do 
Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia 
(POLAMAZONIA) através do Decreto 74.607 de 25.09.74 cuja finalidade 
era a de promover o aproveitamento integrado das potencialidades 
agropecuárias, agro-industriais, florestais, minerais, em áreas prioritárias da 
Amazônia Legal, devendo ser implementado pela SUDAM, SUDECO e 
pelo BASA (Banç9 da Amazônia) sob coordenação da Secretaria de 
Planejamento da Presidência da República e <lo Ministério do Interior 
(artigo 4º) É importante frisar que os planos de desenvolvimento integrado 
nas áreas prioritárias previam investimentos públicos destinados a 
viabilizar a implementação, nas mesmas áreas, de atividades produtivas de 
responsabilidade da iniciativa privada (artigo 5°), devendo esses planos 
contemplar um zoneamento adequado para as reservas florestais e 
biológicas, parques nacionais e reservas indígenas (parágrafo único do 
artigo 5°). 

Com efeito, as áreas relacionadas no artigo 2º do 
Dec. 74.604/74 (POI,,AMAZONIA) compreendiam quase a totalidade do 
território da Região 'Centro-Oeste e da Amazônia Legal. Basta dizer que, 
transversalmente, tal espaço abrangia uma reta que ia desde as nascentes do 
Tocantins até as nascentes do Juruena, perto das nascentes do Guaporé, na 
altura do paralelo 15º, entre os meridianos 44° a 60º. 

1 ' 

:· _.. . Dentro desse espaço, o Governo Federal, entre os 
anos de 196 7 até a 1CF/8 8 e depois desta, até a presente data, jamais deixou 
de interferir na Amazônia ( que compreende parte do Centro-Oeste), não só 
em função de seus projetos que se transformaram em leis, como também de 
seus decretos, portarias e éditos menores, provocando uma série de 
conflitos entre o público e o privado, e crises entre o "o dever jurídico" de 
bem administrar e as "situações jurídicas constituídas ou consolidadas" 
pelos particulares. A despeito das boas intenções, o certo é que a 
propaganda governamental e a falta de coordenação da administração 
federal ensejaram uma série de acontecimentos irreversíveis, contidos na 
relação adiante, meramente exemplificativas, quais sejam: 

,,•, 

1 )-aberturas de estradas; 

2)-aberturas de fazendas com atividade 
agropecuária; 

madeireira; 
''t 

3)-derrubadas de mato com exploração 
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4 )-criação de Reservas Florestais cujos perímetros 
enormes, com milhares de quilômetros quadrados, abrangiam terras 
devolutas dos Estados ainda não licitadas, terras de particulares e terras 
habitadas por silvícolas; 

5)-utilização pelos particulares (pessoas jurídicas) 
de incentivos fiscais concedidos pelo Poder Público na abertura de 
fazendas de exploração agrícola e pecuária na Amazônia e no Centro Oeste, 
sendo que, no tocante às pessoas Ilsicas, estas foram financiadas por 
Bancos oficiais (Banco do Brasil e Basa). 

' ... 
6)-licitação de terras públicas a particulares 

mediante as regras estabelecidas pelas legislações dos Estados Membros ou 
territórios que faziam parte da Amazônia Legal e elo Centro Oeste, quais 
sejam: Amazonas, Pará, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Acre, Roraima e 
Amapá; 

. 7)-deficiente e demorada discriminação de terras 
públicas federais, nalliaixa de Fronteira e nas demais regiões do país; 

8)-utilização de incentivos concedidos e atividade 
mineradora na Amazônia Legal e no Centro Oeste; 

9)-criação de Reservas Indígenas em terras de 
domínio particular; ',, 

, ,,. l 0)-identificação, delimitação e demarcação de 
áreas indígenas em terras de domínio particular; 

11 j-passagem para o domínio da União de terras 
que eram do domínio idos Estados Membros, das faixas laterais de 100 
quilômetros situadas aó longo das rodovias da Amazônia Legal, para fins 
de reforma agrária; . 

12)-estabelecimento de situações jurídicas 
consolidadas em beúefício dos particulares, não só em razão de sua 
atividade na Amazônia e no Centro Oeste, mas também em decorrência de 
preceitos legais que reconheciam expressamente tais situações; 

No setor de propaganda, relativo a Amazônia 
Legal, o Governo Federal distribuía livrelos e prospectas acenando com 
vantagens fiscais para todos quantos quisessem investir naquela região. 



. Os incentivos fiscais foram concedidos às 
centenas, senão aos milhares. Tudo para desenvolver a Amazônia Legal, 
abrangendo também o Centro-Oeste. Em 1970, sob o patrocínio dos órgãos 
então em evidência (Sudam, Sudene, Reflorestamento, Sudepe, Embraer, 
etc.), a REVISTA VEJA e a REVISTA EXAME lançaram um GUlA DE 
INCENTIVOS FISCAIS, sendo impressionante a propaganda oficial no 
sentido de exaltar a riqueza da região . 

. , '.I 

.;, As "chamadas" propagandísticas vinham em 
forma de irresistível apelo, pois este, mesclado de aventura e romantismo, 
se assentava em frases grandiíoqüentes tais como: 11A morte da velha 
Amazônia" - "o atraso e a miséria começam a ser vencidos" - "os 
sonolentos Rios Amazônicos são testemunhas do progresso que começa". 
Em seguida, o guia fala da madeira como a nova - velha riqueza; <la 
seringueira, como a riqueza de sempre; do solo fértil de 1 (hum) milhão de 
quilômetros quadrados que a FAO "continua considerando como a grande 
esperança da humanidade para produção de alimentos"; dos recursos 
minerais fabulosos, tais como os estratégicos (manganês, cobalto, níquel, 
nióbio, cobre titânio, urânio e tório). Formidável era a tarefa da SUDAM na 
formação da nova Amazônia. Para tanto basta uma vista d'olhos no 
esquema de incentivos previsto para a região. ~ 

." · Mais além, o sugestivo guia relacionava os 
maiores projetos incentivados pela SUDAM, dos quais, na agropecuária, se 
destacavam: 

NO MATO GROSSO AMAZÔNICO/MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ 

; . ~ 

Cia Agropecuária Agrossau 
Nomura Agropecuária S/ A Comércio e Industria 
Agropecuária do Cravaria S/ A 
Pareeis S/A 

Arrosensal S/ A 
Agropecuária do Vale do Guaporé 
Esuela <lo Guaporé S/A 

NO CENTRO OESTE 

- Mutum Agropecuária S/ A 
- Agropecuária Suiarnissu S/A 
- Agropecuária São João da 1:,iberdade 

., . 



- Agropecuária Brasil Novo S/A . . , 

Engrossando a propaganda governamental, a 
revista "Rodovia" nº301 - jan./fev. 1973 página 26 editada pelo Ministério 
dos Transportes revelava o ambicioso projeto da Perimetral Norte, uma 
espécie de nova Transamazonica que cruzaria a selva do Atlântico 
(Macapá) à fronteira com o Peru (Acre). ,, 

' / ' 

A repercussão da propaganda oficial, não só no 
âmbito Federal cofoo no Estado de Mato Grosso, era tanta, que um 
programa de colonização realizado no município de Aripuanã, denominado 
"Projeto Juína", despertou interesse no Japão, conforme noticia publicada 
no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. 

Não custa repetir que o ambicioso Plano Nacional 
de Viação aprovado pela Lei 4.592 de 29 de dezembro de 1964 incluía a 
construção da BR ,080 e da BR 158 que cortavam todo o Centro Oeste e a 
famosa BR 364 quE: partindo de Limeira-São Paulo terminava em Porto 
Velho-Rondônia, passando antes, por diversas cidades entre elas Cuiabá e 
atualmente Cáceres, Pontes de Lacerda, Comodoro e Vilhena e outras. 

.• Na esteira da planificação como instrumento de 
reconstrução não só do Mundo Oriental como também do Ocidental após a 
2ª Guerra Mundial, 'o Brasil foi incluído no PONTO IV, um Programa de 
Assistência Técnica do Governo Norte Americano e, mais tarde, participou 
da "Aliança para 9 Progresso", um projeto decorrente dos princípios 
aprovados pela Carta de Punta del Este, de cujo conclave o Brasil foi um 
dos participantes. 'Além desses programas de intercâmbio, cooperação e 
auxílio bilateral, o Brasil participou de outros a nível internacional, que não 
cabe aqui relacionar. Internamente, a planificação tupiniquim começou a 
florescer na década de 1950 e, até hoje adotou diversos planos, assim 
nominados: 

Plano S.A.L.T.E. 
( 1950/60), Plano , Trienal (1963/64 ), I 
( 1975/79), III PND (1980/85), IV PND 
República ( 1991 ). 

(1950), Plano de Metas 
PND (1972/74), 11 JJND 
(1986) e Projeto da Nova 

Sem entrar no mérito dos sucessos e dos malogros 
dos referidos planos e metas, o certo é que o planejamento macro 
econômico aumentava sobremaneira a produção legislativa da chamada 
"faculdade normativa de conjuntura", multiplicando-se em mil e umas 
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regulamen~açõe~, c01j1.~ssões, pl~n~~- menor.es,· políti~as e programas que, 
pela sua diversidade '·E:' pela necessidade de atuarem sobre territórios dos 
Estados Membros e Territórios da União, necessitavam de uma eficiente 
coordenação. Se os objetivos dessa multifacctária atividade planificadora 
da União Federal tinham boas intenções, na realidade não foram muitos os 
planos que se transformaram em sonhos, senão em pesadelos para grande 
parte dos administrados: Exemplo significativo da falta de coordenação e 
da previsível falência detamanho empreendimento foi a criação de oito (8) 
Reservas Florestais, ·àb1:angendo, se unificadas, um território de cerca de 

• J ~ ' ,1 

160.000 kms2, quascjluus vezes maior que Portugal e quase o tamanho <lo 
Uruguai, reservas florestais essas criadas, de uma só tacada, cm 25 de 
julho de 1961, através· dos Decretos nºSl.025 a 51.030 e 51.042 e 51.043, 
localizadas na Amazônia Legal, havendo nesses decretos dispositivo 
expresso (artigo 6º) autorizando o Ministério da Agricultura a efetuar as 
desapropriações que s~ fizessem necessárias para a implantação dessas 
florestas. Diga-se que a maioria delas abrangia terras públicas dos Estados 
Membros e terras de particulares, sendo que, em todas elas, havia 
aldeiamentos indígenas e, possivelmente, em toda a sua extensão, 
perambulavam os silvícolas. Daí, em todos esses decretos constar, nos 
respectivos artigo 4°, que seriam "respeitadas as terras dos índios" ( sic), 
"de forma a preservar as populações aborígenes, de acordo com o preceito 
constitucional e a legislação específica em vigor." (sic). A demonstrar a 
falta de coordenação da administração federal, basta verificar que essas 8 
(oito) Reservas Florestais criadas em 1961 jamais foram implantadas. 
Permaneceram no papel, senão revogadas pela própria União Federal eis 
que, por omissão .. do dever jurídico de bem coordenar a ação 
governamental, o Poder Público deixou que nos imensos territórios dessas 
Reservas Florestais fossem criadas cidades, vilas e lugarejos, às centenas, 
tendo como atividade preponderante a agropecuária e, ironicamente, a 
atividade madeireira. 

Embora anterior ao II PND (lei 6.151, de 4 de 
dezembro de 197 4) o Programa de Pólos Agro Pecuários e Agro Minerais 
da Amazônia - POL~MAZONIA (Decreto nº7 4.607 de 25 de setembro de 
197 4 ), que era regional, teve especial atenção do referido plano nacional. 
Assentado em referências feitas pelo Serviço Gráfico do IBGE, salienta 
Washington Peluso Albino de Souza, in Re. Direito Civil, vol. 26 página 
120, que o II PND, em matéria de recursos naturais e sob um ponto de vista 
de política econômica, estava adstrito a "dar impulso à condição brasileira 
de fornecedor mundial de alimentos e matérias-primas", Destaca ainda o 
mencionado autor ,gue. essas afirmativas e intenções do aludido plano 
comprometiam o patrimônio florestal natural brasileiro", da mesma forma 

\, : 
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que a da "estratégia agropecuária", uma vez que esta estratégia visava a 
ocupação de novas áreas com deslocamento da fronteira agrícola, mercê do 
gigantesco sistema vjário já construído e que colocava, à disposição elo 
setor agropecuário, imensas áreas "principalmente no Centro-Oeste e na 
Amazônia". 

Vê-se assim, que a despeito das boas intenções, a 
coordenação da administração federal sempre foi contraditória na medida 
em que tinha que .manipular ingredientes altamente explosivos como por 
exemplo: índios e:,it<:wras indígenas, garimpeiros e seringalistas, florestas 
nacionais, preservação do meio ambiente, abertura de rodovias, produção 
de energia, exploração mineral e expansão agropecuária, - tudo sob as mais 
diversas pressões .dos grupos econômicos e dos grupos políticos 
interessados, sem falar das diretrizes e condições impostas por organismos 
internacionais financiadores dos grandes objetivos pretendidos pelos planos 
nacionais. 

Tal contradição todavia, não impediu que alguns 
planos setoriais ou políticas menores vingassem, ainda que comprometendo 
outros tantos planos? políticas ou causando prejuízo aos particulares. 

• A "Marcha para o Oeste" visando os sucessivos 
deslocamentos da fronteira agrícola e pecuária em terras do Centro Oeste e 
da Amazônia Legal foi um dos objetivos que constou em todos os planos 
nacionais. Daí a sua' indissociável ligação com a abertura de rodovias e com 
a concessão de incentivos (Marcha para o Oeste-Rodovias-Incentivos) - Tal 
trinômio, acionado-ferozmente nas décadas de 60 e 70 e numa grande parte 
da década de 80, foi o responsável por uma mudança radical no perfil do 
Centro Oeste e da Amazônia Legal. Sustentáculo ideológico desse trinômio 
foi o PROJETO RONDON instituído pelo Dec. 62.927 de 08.06.68, cujo 
objetivo era "conduzir a juventude a participar do processo de integração 
nacional". Sinalizadore precursor de uma política de ocupação dos imensos 
vazios do território brasileiro foi o Decreto nº63. l 04 de 15.08.68, que 
dispunha sobre a política do Governo Federal relativa à efetiva ocupação e 
povoamento orientados da Região Amazônica, política essa que foi 
reforçada pela criação· do Programa de Integração Nacional (PIN) constante 
do D.L nºl.106/70 .com atuação nas áreas da SUDENE e SUDAM, sendo 
que esta última abrangia toda a Amazônia Legal, compreendida nela parte 
do Centro-Oeste. É preciso ressaltar que a política de abertura de estradas e 
a da concessão de incentivos eram as bases com que o Governo Federal 
atingiria o ápice do triângulo: o desenvolvimento e avanço da fronteira 
agrícola. Por isso as mencionadas bases foram lançadas antes: Plano 

L·i ... '.f' 



Depois disso, surgiu o Programa de Integração 
Nacional (PlN) de 1970, tendo como prioridade a construção das rodovias 
Transamazônica e Cuiabá-Santarém, a colonização e reforma agrária na 
faixa de até 1 O km. à esquerda e à direita dessas rodovias e o plano de 
irrigação do Nordeste, (artigo 2º e parágrafos 1 º e 2° do Decreto-Lei 
nºl.106/70) regulamentado pelo Decreto 11°67.113 de 26 de agosto de 1970, 
cujo artigo 1 º, item . H, previa desapropriações para a implantação dos 
projetos agropecuários e agro-industriais, assentamento de colonos e 
organização de comunidades urbanas. É importante ressaltar que nesse 
plano de Integração Nacional (PIN) baixado em forma de Decreto-Lei pelo 
Poder Executivo e nem no seu respectivo regulamento, o Poder Público não 
fez nenhuma referência às populações indígenas e nem às terras por elas 
ocupadas, o que revela a falta de ação coordenadora - que era dever jurídico 
da União exercitar - mormente em se tratando de assuntos (Transamazônica 
e Cuiabá-Santarém) que iriam fatalmente afetar tais populações. 

Em seguida o Governo Federal criou o Programa 
de Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO), - Decreto 11°75.320 
de 29.01.75 - com objetivo de promover o desenvolvimento e a 
modernização das atividades agropecuárias no Centro-Oeste, sendo que 
uma das áreas escolhidas, no Estado de Mato Grosso era a que de 
Xavantina ( com limite no Rio Cristalino) ia até Pareeis ( situada entre os 
Rios Sacre e Sumidouro) abrangendo o território compreendido entre os 
paralelos 13 a 15 'e entre os meridianos 51 a 57, no qual, à época, havia 
grandes contingentes de silvícolas ou aldeados ou em perambulação, 
circunstância estar· sequer ressalvada ou regulamentada pelo citado 
programa desenvolvimentistu. 

Na senda do POLOCENTRO, vinham o 
CONDEPE-PRODEPE; o Programa Nacional de Calcário Agrícola e o 
Programa Nacional de Armazenagem (PRONAZEM), a nível de fazenda. 

Entrando na década de 80, o Governo Federal 
criou o Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil 
(POLONOROESTE) através do Decreto nº86.029 de 27 de maio de 81 
abrangendo a área de influência da ligação rodoviária Cuiabá-Porto Velho, 
nela incluindo-se a totalidade do então Território Federal de Rondônia e 
uma parte do Estado de Mato Grosso. Os objetivos básicos do 
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POLONOROESTE vinham relacionados no artigo terceiro do mencionado 
decreto, destacando-s~ entre eles o de concorrer para a maior integração 
nacional; o de promover a adequada ocupação demográfica da região - 
programa, absorvendo 'população economicamente marginalizada de outras 
regiões e proporcionando emprego; o de lograr o aumento significativo na 
produção da região e na renda de sua população. Aspecto importante a 
denunciar, é o de que o POLONOROESTE, ao contrário do PIN e do 
POLOCENTRO, referiu-se expressamente a preservação do sistema 
ecológico e da proteção às comunidades indígenas (item V, artigo terceiro). 
Pergunta-se: Qual a rãzã,Ô da diferença de tratamento a respeito da ecologia 

~ l"lll • 

e dos índios nos citadó~ - programas? A resposta encontra-se no ACORDO 
DE EMPRÉSTIMO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
E O BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO (BIRD) realizado em 15 de dezembro de 1.981, 
cujo artigo lV - seção 4.01 diz.- 

"A Mutuária deverá providenciar para que o DNER e a FUNAJ 

celebrem acordos apropriados para proteger as comunidades 

Ameríndias contra danos associados aos trabalhos de construção da 
' · ·. Rodovia" (ANEXO 142). 

· f 1 ,· 

Também responde à citada pergunta a descrição 
do PROJETO SUDAlvJ constante do referido contrato de empréstimo, 
assim deduzida :~ 

'. 1"0 Projeto é parte do programa especial de desenvolvimento da 
11 

: 1,,'.: .Mutuàriu para a Região Noroeste do Brasil (POLONOROESTE) para 

\., \, aumentar a contribuição econômica dos recursos sub-utilizados dessa 
. ,. 
· · 'região para a eco110111ia nacional, provendo o desenvolvimento 

: ordenado dos recursos agrícolas e florestais e protegendo ao mesmo 

tempo, adequadamente, a população Ameríndia indígena e o ambiente 

natural. As finalidades do Projeto são as de prover facilidades 

permanentes de transporte ao longo da Rodovia Cuiabá-Pono Velho, 

aperfeiçoar a capacidade administrativa do DER-RO, e prover 11111 

sistema adequado de estradas vicinais na Área do Programa". 

Por aí se vê que uma das exigências do BIRD, 
transformada em obrigação contratual, foi a de proteção às comunidades· 
indígenas, obrigação esta que provocou a retenção de verbas, com o 
conseqüente atraso na implantação da BR-364, cujo antigo traçado 
bordejava o Sul e o Oesle da Área Indígena Aripuanã, com 
750.649,2650has. terras, criada em 1991. 

'····#. ,, 
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Com a mudança do antigo para o novo traçado 
que desprezou o espigão divisor das bacias Amazônica e Prata pai-a passar 
pelo espigão divisor do Rio Juruema e do Rio Guaporé, o cerlo é que ou a 
famosa rodovia acabou se afastando da chamada Área Indígena Aripuanã, o 
que demonstra que houve falta de coordenação governamental, senão uma 
infração contratual que o BIRD acabou relevando frente a um fato 
consumado. Pelo contrato de empréstimo em pauta, a República Federativa 
do Brasil (Mutuária) era obrigada a providenciar junto à FUNAI que esta 
promovesse acordos, assim considerados aqueles a fazer com o Estado de 
Mato Grosso, com I os particulares e com as comunidades indígenas, 

\ \• .... ~ 
interessados diretós nas repercussões e danos que a implantação da estrada 
e a delimitação da mencionada área indígena fatalmente provocaria, como 
de fato provocaram. 

O Projeto da BR 364 (trecho Cuiabá-Porto - 
Velho) afetou profundamente a população de Mato Grosso e Rondônia, 
compreendida nesta população os fazendeiros, colonos e posseiros que, 
para a região-programa, foram atraídos pelos acenos anteriores feitos pelo 
Governo Federal-através da SUDAM, SUDECO, PIN e POLOCENTRO, 
sem contar com-o Plano Nacional de Viação, de 1.964 (Lei 4.592) que 
havia aprovado aéonstrução da BR 364, incluída no conjunto de Rodovias 
Diagonais. Tal coiúprornetimento quanto aos efeitos do POLONOROESTE 
foram avaliados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da 
Universidade de São Paulo, (FlPE). 

. Nesse documento consta que o Programa 
POLONOROES:[E compreende entre outros objetivos a "consolidação de 
projetos de colónização", havendo referência de que a população indígena 
estava incluídatno citado · programa com novos recursos destinados à 
FUNAI. Por aí· 'se vê que o mencionado órgão funcional, de um lado 
movido por interesses altamente discricionários e inteiramente subjetivos e 
de outro lado pressionado pelo BIRD, acabou deixando às traças a antiga 
Reserva Indígena Nambiquara com mais de HUM MILHÃO de hectares de 
terras, para delimitar um novo território, que denominou Área Indígena 
Vale do Guaporé com 243.000 hectares, onde reuniu e interligou cinco 
aldeamentos de' diferentes grupos Nambiquaras, atingindo com isto, 
imóveis rurais · 'produtivos e inteiramente abertos, apossando-se deles 
através de pressões representadas por furtos de objetos e de gado vacum 
realizados pelos 'próprios índios, sob a complacência do seu órgão tutelar. 
Sabe-se que a FUNAI, à época da vigência do POLONOROESTE tinha 
recebido dotações para efetuar pagamentos de benfeitorias e indenização 
aos fazendeiros. Todavia, tais recursos não foram assim utilizados, 



Assim, nas décadas de 60 e 70, a presença da 
União Federal na Amazônia Legal e no Centro-Oeste foi onipresente 
através de seus organismos paraestatais como a Sudam, Sudeco, Polocentro 
e Polonoroeste, os quais incentivaram empresas que se instalaram em terras 
derivadas do domínio dos Estados Membros. Havia, dest'arte um 
consentimento da União Federal na colonização dos imensos territórios de 
Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Pará. É impossível que o 
Poder Central não conhecesse as leis estaduais que cuidavam da licitação 
das terras das mencionadas unidades federadas, as quais, juntas, perfaziam 
mais da metade do território brasileiro. Era um dever da União coordenar 
essa ocupação, fomentada por ela com o concurso dos Estados Membros, 
sem que esse dever causasse prejuízos aos particulares. Mas não foi isso 
que aconteceu. A atuação da União, nessa coordenação, acabou causando 
prejuízos a uns tantos e benefícios a outros, todos dentro de um mesmo 
bloco hegemónico . 

., A propósito da licitação de terras públicas, tanto 
pela União Federal como pelos Estados Membros, verifica-se que o regime 
adotado pela primeira era o que vinha no bojo do Decreto-Lei 9.760 de 05 
de setembro de 1946, através do qual a União não alienava mas aforava as 
suas terras. Quanto aos segundos, o regime adotado era o que constava da 
legislação local. O · sistema era o de venda, preferencialmente, podendo 
também aforar. Entretanto, todas as alienações de terras feitas pelos 
Estados Membros estiveram sujeitas ao conhecimento público, tanto que as 
mesmas constavam de publicação no Diário Oficial das Unidades 
Federadas. É bem· de ver assim, que o Poder Central através das 
Procuradorias Regionais, sediadas nas Capitais dos Estados Membros, 
assistiu impassível, durante décadas a venda dos territórios estaduais, sem 
qualquer oposição, reclamação ou argüição de inconstitucionalidade das 
legislações locais. E mais ainda: a União Federal não discriminou, pela 
forma convencional prevista em lei, as terras que julgava de seu domínio, 
sendo que, com relação às "terras ocupadas pelos silvícolas" estas somente 
foram imputadas como do domínio da União, a partir da promulgação da 
CF/67 (artigo 4\ inciso IV), época em que os Estados Membros, com a 
complacência do Poder Centrai, já haviam licitado publicamente quase que 
a totalidade de seus territórios. 



No Estado do Pará: Decreto nºl.044 de 19 de 
agosto de 193 3) - in Tratado das Terras do Brasil, de Linhares de Lacerda, 
volume 11, página 507 /581: 

. a) não era preciso discriminar antes, para depois 
vender. Todas as ~~rfps eram do Estado. Só por exclusão legal é que não 
eram. 

b) Competia ao Governo Estadual afetar, através 
de ato formal, as, ,..terras reservadas para "aldeiamento de indí 'genas" 
(artigo 97), ou para a "catequese de indígenas" (artigo 100), sendo que 
nesta última hipótese as terras distribuídas aos silvícolas seriam 
destinadas ao seu usufruto, os quais não poderiam aliená-las enquanto o 
Governo Estadual, por ato especial, não lhes concedesse o pleno gozo 
delas, por assim opermitir o seu estado de civilização (artigo 100). 

'l 

# No Estado de São Paulo: (Decreto-Lei 14.916 de 
6 de agosto de 1945) in opus cit. volume III, página 900/905/929 

a) cuidava antes da discriminação das terras 
públicas. A venda, somente a posteriori e, muito raramente. 

: ·. :." b) não fez sequer, qualquer referência aos 
indígenas ou às terras por eles ocupadas. 

No Estado de Mato Grosso: (Lei nº336 de 06 de 
dezembro de 1949', alterada, pela Lei 461 de 1 O de dezembro de 1951) - in 
opus cit. volume III página 1.163/ 1.197) 

a.) privilegiava a venda da discriminação. 

b.) competia ao Governo Estadual afetar, através 
de ato formal, as · terras reservadas para "aldeiamento de índios mansos" 
ou para a "colonização de indígenas" (artigo 80.), sendo que as terras 
assim distribuídas aos silvícolas seriam destinadas ao seu usufruto, os 
quais não poderiam aliená-las enquanto o Governo Estadual, por ato 



'i :\ 

. No Estado do Amazonas: (Lei nºl 12 de 28 de 
dezembro de 1956) - opus cit. volume 11 - página 453/506 

·, 1 

a.) Não era preciso discriminar antes, para 
depois vender. Todas as terras eram do Estado. Só por exclusão legal é 
que não eram. Na hipotese de reserva de terras para qualquer finalidade 
(que não fosse a de venda) cumpria, antes da afetação, fazer a medição, 
demarcação e discriminação. 

, ' 

., b.) não fez sequer, qualquer referência aos 
indígenas ou às terras por eles ocupadas. 

No Estado de Goiás: (Lei nºl.448 de 12 de 
dezembro de 1956) - in opus cit., volume III - página 1201/1232. 

a.) a discriminação das terras públicas vinha 
antes da venda. Isto como regra geral. Todavia permitia a alienação antes 
da discriminação, excepcionalmente. 

b.) Não falou em índios e nem em terras por eles 
ocupadas. 

Diante das legislações locais retro mencionadas e 
das suas respectivas características, lira-se as seguintes conclusões: 

Primeira: As legislações dos Estados do 
Amazonas, São Paulo e Goiás não dizem uma palavra a respeito dos 
silvícolas ou de reserva de terras para os mesmos. 

Segunda: As legislações dos Estados do Pará e de 
Mato Grosso têm dispositivos mais ou menos idêntico a respeito da reserva 
de terras para "aldeiamento, catequese e colonização dos indígenas", 
sendo da competência desses Estados Membros a afetação de suas terras 
para tais finalidades . 

• 

Terceira: O Estado de Mato Grosso foi pioneiro 
em cuidar da inalienabilidade pelos índios mansos ou colonizados, das 
terras que a eles foram destinadas para seu usufruto. Disso se resume que 
o domínio da terra sempre foi do Estado Membro, desde a CF/1891 até o 

'. 1 

r. 
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advento da CF/67. Conto unidade federada das maiores, tais como 
Amazonas e Pará, o Estado de Mato Grosso deu preferência, antes da 
discriminação (que' era demorada e muito custosa para os cofres 
estaduais) à venda imediata ele 10.000 has. para cada licitação, que era o 
limite imposto pela CF/46. 

Quarta: As legislações dos Estados do Pará, 
Mato Grosso e Goiás vigoraram durante décadas e, sob o pálio delas, 
grande parte do território desses Estados foi alienada a particulares. Para 
se ter uma idéia dos números fantásticos que representaram as alienações 
feitas por essas unidades federadas colossais, basta verificar que a soma 
desses 4 (quatro) Estados corresponde a 4.335.580 kms Z, ou seja, mais da 
metade do território nacional e com a circunstância de que os mesmos 
foram e ainda são os Estados de maior população indígena do Eras il. 

Quinta: As disposições referentes à reserva de 
terras para aldeiamento, catequese e colonização dos índios constantes 
dos Estatutos de Terras Públicas do Estado do Pará e de Estado de Mato 
Grosso não são expressivas. Ao contrário, são restritas às mencionadas 
finalidades e comprovam que o domínio das terras assim reservadas 
permanecia com os Estados Membros, tanto que os citados dispositivos 
conferiam a cada umdeles (Pará e Mato Grosso) a faculdade de conceder 
aos ~sufrutuários (silvlcolas) plena disposição, dependendo do estado de 
civilização dos indígenas, avaliação esta dependente de ato declaratória e 
formal, de competência de cada um desses Estados Membros. 

Nesse passo, é de se convir que era dever da 
União Federal conciliar e coordenar os seus planos de desenvolvimento e 
de ocupação dos imensos vazios da Amazônia Legal e do Centro-Oeste 
com os planos regionais ou estaduais que visavam também a mesma 
finalidade, acrescida da vantagem de prover o tesouro das unidades 
federadas abrangidas por esses dois grandes programas, com os recursos 
provenientes da vendapública das suas terras devolutas. A União não podia 
ignorar, como ignorou, a questão indígena, durante décadas. 

O IBGE que foi ligado ao antigo Ministério do 
Planejamento e Coordenação Geral, dividiu o Brasil em Micro-Regiões 
Homogêneas no anode 1968, conforme publicação especializada editada 
em 1970, pela Fundação IBGE. Nesse trabalho, verifica-se que, dentre 
outras o citado Instituto relacionou a Micro-Região 332 formada pelos 
municípios de Aripuanã, Barra do Garças, Chapada dos Guimarães, 
Diamantino, Luciara, Nobres e P01io dos Gaúchos; como também a Micro- 
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Região 333 formada pelos municípios de Cáceres do Estado de Mato 
Grosso (atualmente subdividido em Vila Bela da Santíssima Trindade e 
Comodoro). Tais Micro-Regiões que o IBGE denominou de 
"homogêneas", situam-se, ambas, não só no Centro-Oeste, como também 
na Amazônia Legal; cumprindo dizer que a numeração adotada pelo 
referido órgão ainda perdura para efeitos estatísticos. Tanto é certo que a 
revista "Ciência Hoje" volume 2 nºlO - Jan/Fev - 84, editada pela SBPC, 
página 38, traz expressiva notícia a respeito da expansão da fronteira pela 
qual as ilustrações ali reproduzidas se conformam com aquela produzida 
pelo IBGE. O trabalho publicado na citada revista "Ciência Hoje" é da 
lavra da professora Anna Luíza Osório de Almeida, dizendo elu, com 
bastante propriedade, que 

l) t 

"as populações rurais do Brasil apresentam constante movimento 

migratório paru novas frontetras". Os mapas / e 2, cu11s1w11es da 

itustração de fls. 38 da aludida revista 111os1ra111 wn grande 

movimelllo da fronteira em direção à noroeste. No mapa 2 pode-se 

ver claramente que a frente de penetração forma hoje 11111 "L" 

inver/ido em torno da borda da Amazónia, passando a oeste pai' 

Rondônia e pelo norte do Mato Grosso e, a leste subindo pelo Estado 

do Pará. "Em resumo, a fronteira agrícola brasileira caminhou nos 

últimos 20 anos ao longo de duas grandes frentes de penetração, 
sendo que uma delas (que interessa à presente argumentação) é o que 
a ilustre professora chamou de "sulista", composta de fluxos de 

imigrantes oriundos principolmente da região sul e sudeste, be111 

como de nordestinos "reciclados". Esses irresistíveis fluxos têm 

penetrado na Amazônia através do Centro-Oeste e, pelo menus até e1 

década de 80, dirigiam-se prtoritariamente para Rondônia e Mato 

Grosso. (opus cil. pág. 39) 

A respeito <la Micro-Região 332 (MT), a 
publicação do IBGE retro mencionada, in pág. 522, revela que a mesma 
abrange a área de 625.001 Kms2., contendo, à época, 7 (sete) municípios, 
com população estimada para 1967, de 58.348 habitantes, não fazendo 
nenhuma referência aos indígenas. Com relação à Micro-Região 
homogênea 333 (MT), situa-se a mesma na alta bacia dos rios Guaporé e 
Jaurú, entre a fronteira da Bolívia e a Chapada dos Pareeis, nela 
predominando a produção da "poaia", bem como a pecuária bovina, sendo 
que os imóveis rurais são de grande extensão, suplantando a média de 
1.000 hectares. A rodovia Cuiabá-Porto Velho (antigo traçado) constituía 
se, à época, em importante fato de dinamismo dessa micro-região que 
abrangia a área de 1 O 1.009 Kms2. com uma população estimada para 1967 

'\ - ,. , 
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Os estudos e publicações a respeito da chamada 
"Marcha para o Oeste" são inúmeros, variando o seu enfoque conforme a 
formação científica de seus autores ( etnológicos, sociólogos, antropólogos, 
políticos, administradores estatais, militares e geógrafos). No livro 
"Fronteira", organizado por Catherine Aubertin, Ed. Universidade de 
Brasília - 1988, consta que a primeira corrente migratória dos anos 70 rumo 
a Rondônia era composta de 390.000 pessoas, sendo que 30o/o delas eram 
originárias do Paraná, sendo que, enquanto neste estado sulino a 
colonização foi realizada pela iniciativa privada, em Rondônia, a atividade 
colonizadora foi dirigida principalmente pelo Governo ( conf. opus cit. 
página 35). ''As colônias criadas em Rondônia, afim de abrigar os "novos 
pobres vindos do Paraná, não conseguiram estabilizar e fixar a população 
migrante, tendo em vHta afàlta de condições mínimas de sobrevivê/leia e o 
aumento da onda migratória". "Desta forma, constatamos que a ação 
colonizadora 110 Brasil deixou de preencher o seu papel de ocupação de 
espaço e de integração do território: a colonização se tornou uma arma 
política, utilizada afim. de cortar o nó górdio das tensões agrárias, 
surgidas em regiões perfeitamente integradas aos circuitos comerciais. A 
população, agora "excedentária" devido ao jogo de mudanças da política 
agrícola, é constantemente empurrada para terras a serem desmaiadas. 
onde se reproduzem as condições desfavoráveis à instalação da 
propriedade camponesa familiar." (conf. opus cit. página 37, artigo da 
professora de história Tânia Navarro Swain). 

! · ::1 Justificando sob o ponto de vista geográfico, a 
professora Bertha K..:·, Becker, in opus cit. página 66/68, traça um "novo 
significado geo-politico da fronteira", sendo que 

.... 
i. ~. 
';I 

"a fronteira Amazônica sú pode ser interpretada a partir da inserção 

do Brasil no capitalismo global decorrente da nova escala da relação 

capital-trabalho tendo como referência a produção de 11111 espaço 

"~ planetário onde os Estados nacionais conservam suas funções de 
controle, hierarquização e regulação , como base o espaço." 

" ... No caso da A111c1zú11ia, dada a vastidão de seu território, as 

riquezas que contém e à ausência de organizações regionais capazes 

de resistir à nova apropriação, a fronteira assume excepcional valor 

estratégico como reserva energética mundial". 

"A potencialidade política contida em tão ampla escala geográfica 

toma-a o espaço estratégico por excelência para o Estado que se 

.... 



empenha em sua rápida estruturação e controle para integrá-la no 

espaço global, ao mesmo tempo em que, na dimensão ideológica, 
manipula a preservação da imagem do espaço alternativo. Para a 
nação, a via de desenvolvimento trilhada pela fronteira é slmbolo de 
fato político de primeira grandeza". 

O antropólogo Mauro Cherobim, in "Os Fluxos 
Migratórios e Ocupação Recente em Rondônia" editado pela UNESP - 
Campus de Marília - 1988 - diz que o processo migratório foi iniciado com 
a abertura da BR 364. 

"De início, a migração apresentava um ritmo lento, pois coincidia 

com a formação da fronteira agrícola 110 norte do Estado de A/ato 

Grosso, retendo o avanço migratório face à venda de terras devolutas 

_1w A111azô11ia Legal Matogrossense". (conf. pág. 4) 

.• 

"No estudo intercenssitário 1960-1970 feito pelo lflGE, Rondônia foi 

classificada como uma "área de forte atração populacional", sendo 

que o crescimento da sua população decorreu da construção de 

rodovias, de incentivos fiscais e, consequentemente, da expansão da 
fronteira económica. Ao fundamentar tal conjuntura, foram 

importantes os programas de desenvolvimento para a A111azô11ia, os 

quais criaram uma expectativa tnigratoria através da publicidade 

tnstitucionai 110s meios de comunicação". (corf. pág 08) 

Recorrendo ainda ao autorizado professor 
MAURO CHEROBIM, Doutor em Antropologia pela Universidade de São 
Paulo, cumpre reproduzir alguns tópicos da tese que apresentou junto ao 
Departamento de Antropologia Social da Universidade de São Paulo - 
1991, denominada 11A. Amazônia e a Política Governamental de 
Modernização", trechos assim destacados: 

"}4 elaboração dos Planos de Desenvolvimento para a A111azô11ia, no 

período posterior a J 964 obedeceu à tônica da vontade política então 

vigente. Apesar disto, o governo pensou em criar uma consciência 

nacional para sensibilizar politicamente a população brasileira (conf. 

Lima, 197 J: 2 3). Depois de / 968, especialmente 110 governo Médici, os 

programas de desenvolvimento passaram a ser 11111 "ópio" aos 

conjlitos políticos 110s grandes centros urbanos, pela forma 

proselitista como eram apresentados pela publicidade instuucionol." 
(página 69) 



"A partir da segunda metade da década de I 960, houve o início cios 

programas de colonização da Amazônia a partir da perspectiva de 

integrá-lu demográfica, económica e politlcamente ao mercado 

brasileiro. Esta política utilizou-se dos meios eletrônicos de 

comunicação (rádio e televisão), com o objetivo de criar uma 

consciêncta nacional para com a região e assim permitir o surto de 

um sentimento nacionalista necessário para o início dos trabalhos" 

(página 74). 

O eminente professor Mauro Cherobim, em sua 
tese de doutorado .enfoca a existência de diversos planos de 
desenvolvimento que, de uma certa forma, afetaram a região da Amazônia 
Legal. Cita dentre eles o Programa de Ação Econômica (PAEG) que visava 
reduzir as desigualdades regionais; o Plano Estratégico de 
Desenvolvimento (PEÇ>) que procurava integrar o Nordeste e a Amazônia 
ao mercado nacional i:. l~ promover a colonização e o povoamento da 
Amazônia; o Plano de Metas e Bases (PMB) que procurava desenvolver 
um programa de integração nacional que incluía o desenvolvimento e a 
ocupação da Região Amazônica. (cf. página 79/84) 

Diz ainda Cherobim: 

"O Governo Federal tornara-se onipresente e onipotente na Amazônia 

através de seus Planos de Desenvolvimento, onde se coufundiam 

interesses políticos, econômicos, pessoais, etc .. Tudo sob a capa das 

idéias de segurança nacional." (página 99) 

"O objetivo dos Planos era transformar a Amazônia para colocá-la 

para dentro das fronteiras econômicas nacionais ou seja, do modelo 

. ' econômico do Centro-Sul brasileiro. Os meios para se alcançar estes 

objetivos eram a ocupação dos espaços vazios com a consu ução de 
! ,, 
'_,... estradas e incentivo à migração." (página 99/100) 

J ,ri 

"A Amazônia absorveria o excedente da produção industrial ao 

mesmo tempo em que se tornaria excelente fornecedora de matéria 
prima para o parque industrial (V. lBGE, 1971 :21-22). (página l 00) 
"Colonizar a Amazônia consistia em dominá-la econômica e 

politicamente, ocupando-a demograflcamente para integrá-la à 

soberania nacional como o apregoavam as propagandas institucionais. 

O ufanismo das propagandas transformavam os migrantes em 

patriotas a serviço da soberania do Brasil Gigante" (página l 00/ l O l). 
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Mauro Cherobim alude ainda ao Programa ele 
Incentivo a Produção de· Borracha Vegetal (PROBOR) que financiava o 
plantio de seringueiras na Amazônia Matogrosserrse através do Banco da 
Amazônia. Diga-se que este programa, vigente na década de 70, sob a 
denominação de PROBOR I foi reproduzido na década de 80 sob a 
denominação de PROBOR II, de cujo programa muitos fazendeiros se 
valeram) principalmente aqueles que tinham imóveis rurais nas Micro 
Regiões 332 e 333, no Estado de Mato Grosso. 

Discorrendo sobre as frentes de expansão, 
Cherobim cita os estudos de MONBEIG e WIEBEL que utilizaram 
expressões tais como: "Frente de Colonização", "Franja Pioneira" para 
caracterizar o deslocamento de fronteiras em direção ao oeste. Cita também 
Darcy Ribeiro que se 'utilizou das expressões: "faces da civilização" ou 
"fronteiras da civilização" para explicar os níveis de contato de grupos 
tribais indígenas com segmentos da sociedade nacional (páginas 264/265). 
No dizer de CHEROBIM, o antropólogo VELHO procurou caracterizar as 
frentes de expansão como um etapa da própria formação do Brasil (página 
267), sendo que para Fü'WERAKER o movimento migratório deveria ser 
considerado sinônimo de sobrevivência (página 268) e para KELLER as 
frentes de expansão configuravam uma situação peculiar de contato, onde 
era possível desenvolver-se relações interétnicas, relações que envolveriam , 
não apenas as etnias de: escalas das mais diferentes, como são a sociedade 
nacional e os grupos indígenas, mas também diferentes grupos da 
sociedade nacional. (página 270) 

Discorrendo sobre a planificação) CI{EROB!Af diz 
que "a frente de planificação é intencional porque decorre de planos e 
programas e é transitória, isto é, limita-se a duração dos planos. Por ser 
programática e impositiva, este tipo de "Frente", antes de ser um elemento 
de mudança social, é transformadora, no sentido de modificar, alterar, e 
transfigurar uma realidade qualquer." (página 272) 

·· Outro ponto abordado por CHEROBIM é o de 
que a publicidade institucional valia-se da expressão "colonização" para 
motivar a migração interna. (página 291/292) Observação corajosa foi feita 
por CHEROBIM ao dizer que : 

'\ 

·., · "as decisões judiciais com I elação a problemas fundiários por exemplo 
'•i 
·· dependiam da sanção de órgãos da reforma agrária, na maioria das 

vezes representado por um funcionário local. Estas decisões 

•, . . ' 



costumavam ler como base decretos e/ou portai ias, invertendo-se a 
l,1ierarquia das normas jurídicas" (página 298). 

"Os enfoques políticos e econômicos das programações nacional e 

·, regional brasileiras partiam de uma metodologia 

centralizadora ... coerente com o regime político de então, também 

centralizador e rígido. Não havia, então, muito a discutir. Tal 1 igidez 

evidenciava-se nas relações formais entre os órgãos e nas relações 

hierárquicas de cada órgão" (página 298/299). 

Em seguida CHEROBIM compara a situação 
colonial como semelhante ao modelo de colonização de massa aplicado na 
Amazônia. (página 308) Reproduz texto de KOHLHEPP, 1981 b:67 - que 
diz que "as estratégias de colonização e os modelos de desenvolvimento 
"foram motivados não somente por razões de ordem econômica, mas 
também, principalmente a partir de fins da década de 60, por 
considerações geopolíticas ligadas à segurança interna e controle de 
influências estrangeiras, particularmente norte-americanas ... quase no 
estilo militar". (página 309) Diante disso foi que KOLHEPP concluiu que 
o "Brasil não baseou etn análises de custo-proveito a implantação de 
redes rodoviárias na Amazônia. Decisivo foi sua função pioneira na 
colonização de áreas· 'novas e de seu papel estratégico destacado pelos 
milagres. ( .. ) Assim, grandes pecuaristas conseguiram, dentre outras 
medidas, mudanças na delimitação de uma parte do Parque Nacional do 
Xingu, a maior reserva indígena brasileira" (id. :94)". (página 3091310). 

Ainda no dizer de KOHLHEPP, citado por 
CHEROBIM em sua tese (página 31 O) planejou-se transferir para ocupar os 
espaços vazios da Amazônia 1.000.000 (hum milhão) de famílias como 
parte do Projeto de Colonização de Massa. Seguiu-se, a esta migração de 
colonos recrutados uma expressiva migração expontânea. Para a 
sustentação desta pretendida colonização estabeleceu-se implantar uma 
infra-estrutura baseada no conceito de "eixos de desenvolvimento" que se 
constituíam em um amplo programa de construção de rodovias". 

· Em suas considerações finais expostas na tese de 
doutorado, CI--IEROBIM cita DURHAM para quem a "modernidade é um 
conceito de grande amplitude que envolve o Estado como um todo e daí 
sua conotação política com implicações em termos de poder, projetando-se 
na esfera das ideologias". 
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Cita também BORGES PEREIRA para quem "a 
modernidade, como instrumento de intervenção estatal, agrega ao seu 
instrumental intervencionista a ideologia integracionista e 
assimilacionista." E conclui: "As Frentes de Expansão constituem-se, 
basicamente, de contatos entre populações diferentes sendo que a Frente 
de Planificação é um '..':momento especial de uma Frente de intervenção 
Estatal e que antecede ll:(na Frente de Expansão propriamente dita". 

it 

Coordenar os diversos momentos dos Planos de 
Desenvolvimento, principalmente nos grandes territórios do Centro-Oeste e 
da Amazônia Legal, era irrecusável dever jurídico da União nas décadas de 
60, 70 e meados da década de 80. Sendo complacente com a atuação dos 
Estados Membros no que toca à venda pública de imensos territórios de 
terras devolutas; omitindo-se no que tange à demarcação das terras 
tradicionalmente ocupadas pelos silvícolas, somente o fazendo, após as 
mesmas terem sido :,&lienadas a particulares e os índios terem sido 
deslocados, pela própria FUNAI, para outras regiões, atendendo à 
prevalência do progresso sobre o conservadorismo; e, finalmente, 
expedindo leis, decretos-leis, simples decretos e simples portarias, 
principalmente no período em que o Poder Executivo acumulava as 
funções do Poder Legislativo, favorecendo uns tantos e prejudicando outros 
da sociedade envolvente ao atuar no setor das chamadas "terras indígenas", ~ . 
onde chegou a negar a uns tantos o que concedeu a outros do mesmo grupo 
hegemónico, - o certo ff; que a União Federal não se houve com o acerto e 
com a coordenação desejados, tamanha a grandeza dos planos e os 
prejuízos que os mesmos causaram, a despeito das boas intenções e de 
alguns bons resultados obtidos. 

Influente na tomada de decisões pela 
administração Federal -nas décadas de 60 e 70, o General Golbery do Couto 
e Silva in "Geopolítica do Brasil" - 2ª edição - 1967, página 91, dissertando 
sobre os grandes temasde então, diz que 11a ocupação do Vale do Guaporé" 
era estratégica para â\!aiiiculação "entre o Brasil Amazônico e o Brasil 
Platino". Em seguida;' in opus cit. pág. 126/127 o famoso General, 
discorrendo sobre a· "ÁREA GEOPOLÍTICA DO OESTE1', que 
compreendia Mato Grosso e Rondônia, diz que a BR-364, base de 
circunvalação fronteiriçade Porto Velho a Pontaporã, "acabará se tornando 
uma realidade concreta na soldadura mais avançada entre o Brasil 
Amazônico e o Brasil'Platino". 

Pinçando, ao acaso, notícias a respeito desses 
monumentais programas que visavam a "Marcha para o Oeste", dentre 

, . 

. ,·.' 
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incontáveis destinações de verbas para os mencionados projetos, encontra 
se à página 7.085 do Diário Oficial da União de 18 de maio de 1984 
despacho do Senhor Presidente da República aprovando a proposta do 
Conselho de Desenvolvimento Econômico, de aplicação de recursos 
provenientes do PIN, em 1984, com vistas à continuidade da execução do 
POLONOROESTE, cuja mela estava voltada para o desenvolvimento 
sócio-econômico da área de influência da ligação rodoviária Cuiabá-Porto 
Velho. No jornal "FOLHA DE SÃO PAULO" página B-10 de 9 de outubro 
de 1988 encontra-se a divulgação da destinação de vultosos recursos 
assegurados pela SUDECO para a continuação de execução do Programa 
de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste, abrangendo os Estados de 
Mato Grosso e Rondônia. (Polonoroeste ligado à Sudeco) 

Não custa relembrar, aqui, o Fundo para 
Investimentos Privados rio Desenvolvimento da Amazônia (Fidam) que 
obrigava a União a concorrer para o mesmo com quantia não inferior a 3% 
por cento de suas rendas tributárias durante, pelo menos 20 anos 
consecutivos (artigo 199 da CF/46), o qual, instituído pela Lei 5.173/66, 
não foi recepcionado pela .C:F/67. 

Mas, engrossando a atividade planejadora da 
Administração Federal um importante organismo ( como se fosse uma - . espécie de sucessor do· Fidam) vem sendo mantido há quase duas décadas, 
qual seja o Fundo de Investimento da Amazônia (FINAM) criado pelo 
Decreto-Lei 1.376 de 12 de dezembro de 74 que dispõe sobre os incentivos 
e créditos oficiais à projetos agrícolas e pecuários na Amazônia Legal. Até 
recentemente as Federações da Agricultura, Comércio e Indústria dos 
Estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia, representantes 
das forças produtivas desses Estados-Membros, faziam anúncio de um 
quarto de primeira página num dos maiores jornais do país, que dizia: 

' · · Investindo no FINAM, ganha a sua empresa e 
ganha o Brasil. Não investindo, perdem os dois. O pedaço de terra mais 
cobiçado deste planeta tem 5.02 milhões de quilômetros quadrados de 
riqueza. É o maior potencial econômico, entre todas as regiões do Brasil. É 
a Amazônia Legal"(Folha de São Paulo - edição de 27.4.89 -pág. !). 

. Vê-se, assim, que nem mesmo a onda ecológica 
que seduziu importantes áreas da Administração Pública, foi capaz de 
sofrear o impulso desenvolvimentista da Amazônia Legal iniciado na 
década de 60. Tímido intervalo nas atividades do FINAM foi a suspensão, 
pelo prazo de 90 dias, da aprovação dos projetos agrícolas e pecuários na 



'' Por aí se vê a ambigüidade ideológica da 
Administração Federal, querendo atender a "gregos e troianos" ao sofrer 
pressões ou "lobbys'' de diversas correntes do pensamento nacional. Aliás, 
não é de agora a luta entre o progresso e o conservadorismo. A respeitável 
coletânea que compreende a "História Geral da Civilização Brasileira - 
Volume II - O Brasil Monárquico I'', coordenado por Sérgjo Buarque 
Holanda, sob os auspícios de Mário Guimarães Ferri (um dos diretores da 
Universidade de São Paulo - USP), editada pela Difusão Européia do Livro, 
São Paulo, 1962, ao se reparlar a respeito das imagens do Brasil no Velho 
Mundo, acentua que: ~{l/ 

"u. crítica social característica daquela época abria diferentes 

caminhos à idealização do continente americano. Um deles - que já 

vinha de longe - resultava das discussões atinentes «o progresso e à 

civilização. Admitindo-se o progresso como o mais alto beneflcio que 

a história pudesse apresentar ao homem, teríamos um ponto de vista 

, negativo para a avaliação de 11111 continente como a América, 

~111pla111e11te dominada pelo primitivismo de seus habitantes. Ao 

c~ntrário, repelindo-se o progresso, fazia-se a critica à sociedade 

européia e ver-se-ia o quadro da humanidade inocente e pura, 

vivendo na intimidade da natureza. Um terceiro ângulo ... trata 

daquele em que se coloca/li os crentes 110 futuro da humonidade, mas 

que acham mais fácil realizá-lo em solo virgem, não maculado pelos 

vícios da sociedade européia; ... repelia-se a tese da excelência do 

+selvagem e, via-se ,ia América, assim, 11111a espécie de Terra 

; l;'rphieCida, de continente do futuro." Paralelamente aos que assim 
• i'l. 

''só11hava111, havia, ainda, uma quarta conente, qual seja a dos que 

procuravam o concreto, distinguindo 110 Novo Mundo, enormes 

possiblltdades mercantis. (in opus cit. página 41/42) 

Pelo que se vê, a idealização de um quadro idílico 
situado dentro da vida primitiva, onde pontificava o "bon sauvage ", era o 
anseio da intelectualidade do fim do Século XVIII, tendo à frente, como 
precursor, Rousseau. (inopus cit. página 43) Agora, no fim do Século XX, 
duzentos anos depois, · reproduz-se a idealização desse mesmo culto à 
natureza, sacralizando-se'ó índio a despeito das incontinências e bizarrias 

)' 
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de um Mário Juruna ou <le um Paulinho Paiakan. O curioso é que este 
"déjàvu'' retorna, após a sociedade civilizada ter eliminado, por dizimação 
ou por miscigenação quase que a totalidade da população indígena da 
América. A "Pantisocracy" idealizada por SOUTHEY COLElUDGE e 
outros ressurge, passados dois séculos, na paisagem distante e selvagem do 
território IANOMAMI... 

-Todavia, a teoria do progresso prevaleceu, 
ignorando todos os movimentos contrários à realização do bem estar e do 
desenvolvimento da sociedade civilizada. A visão paradisíaca da Carta de 
Caminha foi logo abandonada. Já no início da época colonial a valorização 
econômica vinha em primeiro lugar ( cf. Carlos Guilherme Mota, in II Brasil 
em Perspectiva" - 5° ed. Difusão Européia do Livro - página 60). O Brasil 
Monárquico e o Brasil Imperial não escaparam dessa tendência, sendo que 
com o advento da República, as antigas províncias transformaram-se em 
Estados-Membros, afetâd'os por forte dose desenvolvimentista. Com o 
crescimento da população, os Estados que possuíam grandes vazios cm 
seus territórios, editaram as suas leis de terras, passando a licitá-las 
furiosamente para obterem receitas. 

Resulta disso é que a formação histórica desses 
Estados> principalmente o Estado de Mato Grosso, deveu-se à ocupação de 
seu território mercê da atividade da administração local, no tocante à 
desenfreada venda de terras devolutas e mercê da atividade da 
administração federal que incentivava tal ocupação através dos seus 
grandes planos e programas visando o desenvolvimento do Centro-Oeste e 
da Amazônia Legal. 

Por outro lado, cabia a União Federal, dentro de 
uma visão crítica, manter e resguardar os então intocáveis e incultos 
Territórios Federais, tais ·como o Acre ( que foi comprado pelo Brasil da 
Bolívia, após a epopéia· de Plácido de Castro), Rondônia, Roraima e 
Amapá, hoje todos elês já transformados em Estados-Membros, com 
incontrolável volúpia de progresso. Diga-se que a perda desses territórios 
em desfavor da União foi inspirada, incentivada e realizada por ela própria 
(cf. artigo 2º, I do D.L. 411/69) em virtude de imposição legal. Assim, ao 
contrário de preservar, era um dever jurídico da União possibilitar a 
ascensão desses territórios a Estados, o que, evidentemente foi feito na 
medida do crescimento populacional, abertura de estradas, execução de 
programas e concessões de incentivos. Dest'arte, o fluxo migratório 
produzido em razão da atividade planejadora estatal provocou a eclosão de 
inúmeros conflitos, principalmente em Mato Grosso, Rondônia e Pará, 
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onde a população indígena desses Estados, antes dispersa nos imensos 
territórios dessas unidades federadas, foi sendo confinada, paulatinamente, 
em reservas especificas ou em áreas declaradas como de ocupação 
indígena, ao talante da União. Tal confinamento, porém, foi realizado pelo 
antigo Serviço de Proteção aos Índios (SPI) e depois pela FUNAI, após 
essas unidades federadas terem alienado grande parle de suas terras 
mediante licitação pública que a União não poderia ignorar, mas que, por 
omissão ou complacência, acabou, de fato, ignorando durante décadas. 
Esse confinamento, operacionalizado através da edição de atos legislativos 
baixados pelo Poder Executivo, iniciou-se após a promulgação da CF/67, a 
partir da qual passaram ao domínio da União ás terras ocupa<las pelos 
silvícolas" (artigo. 4° IV). Armado desse dispositivo constitucional, o 
Governo Federal passou a afetar, com essa qualidade - e através de decretos 
- algumas áreas de tamanho inimagináveis, somente no Estado de Mato 
Grosso, tais como: · . ·. 

t· ' 
' ·. 

De1~~minação Decreto Área População 

RI Nanibiquara 63.368/68 e 
(216) 73.221/73 l.011.961 has 204(eml987) 
PN diJ' Xingu 63 .082/68 e 
(346) 68.909/71 2.642.008 has 2.484(eml987) 
PI Aripuanã 62.995/68 ( 38) 64.860/69, 
73\'_563/74, parte 98.417/89 1609.700has 360 em RO. 
RI Tapaiuna 63.368/68 
RI Erikbátsa 63.368/68 9.935 has. 540 cml987 (262) 
RI Apiakál 63.368/68 111.410 has. l62(eml984) 
Kayabi ( 16) 
RI Irantxe 63.368/68 46.790 has. 153(eml985, 135) 
RI·.Pareci 63.368/68 563.586 has, 97(eml983, 237) 
Rl.Areões 65.242/69 ( 36) 65.405/69 e 
75.426/75 218.515 has 522(eml987) 
RÍ Pimentel 65.242/69 
Barbosa 65.405/69 e (243) 75.426/75 328.966 has. 
354(em1987) 
RI Couto Magalhães atual - 65.242/69 65.405/69 
Parababure 75.426/75 224.447 has 1738 em 1987, 235. 
RI São Marcos 71. l 06/72 (288) 73 .233/73 e 
76.215/75 188.478 has. 1213(em1987) 

· :'.;' Tais reservas foram criadas, conforme se vê, por 
Decretos do Poder 'Executivo, cujos perímetros alcançaram terras de 
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domínio particular, sendo exemplo desse descompasso, as reclamações 
formuladas por dois proprietários, um deles cujas terras foram abrangidas 
pelo Parque Nacional <lo Xingue oulro, cujas terras foram abrangidas pela 
Reserva Indígena Kayabi. As reclamações desses proprietários foram 
postuladas perante o Excelso Supremo Tribunal Federal, através das Ações 
Cíveis Originárias nº278 e 297, ambas julgadas favoravelmente ao 
pagamento das respectivas indenizações (RTJ 107/461 e RTJ I 14/926). 
Tais relatos demonstram à saciedade, quão subjetivos e discricionários 
eram os critérios da : Administração Federal ao criar, ( sem a prévia 
discriminação de suas terras, dentre as quais "as ocupadas pelos silvícolas" 
- artigo 4°, IV da CF/67), pelo menos as Reservas retro mencionadas, cada 
uma delas com uma peculiar história na qual ficaram evidentes os prejuízos 
causados a um grande número de proprietários rurais. Ao evidenciar a 
sôfrega, rápida e autoritária atuação da administração Federal na criação 
dessas Reservas, ba~(~ ., verificar que as mesmas foram criadas após a 
promulgação da CF/67 te antes do advento do Estatuto do índio (Lei 
nº6.00l/73), período em que as razões de Estado fundadas no binômio 
Segurança - Desenvolvimento falavam mais alto que os direitos 
individuais. 

· 'A respeito da história peculiar de cada uma das 
Reservas Indígenas retro relacionadas, não custa fazer significativas 
referências relativas à algumas delas, a saber: 

'!_ 

·" Reserva Indígena Nambiquara - criada em 1968 e 
aumentada em 1973, seu enorme território destinava-se a recolher todos os 
grupos Nambiquaras dispersos no Estado de Mato Grosso e Rondônia, cuja 
população não ultrapassava 600 indivíduos. Todavia tal projeto arquitetado 
pela Administração Federal foi um fracasso. Na década de 80, sob uma 
nova sistemática legal que, da mesma maneira que da anterior, desprezava 
o "due precess of iaw" no que tange aos interesses individuais de 
produtores agro-pastons, a União acabou afetando como sendo de posse 
indígena Nambiquarà.' um novo território, ao qual denominou "Área 
Indígena Vale do Guáporé", composto de 247.593 has., cujo perímelro 
abrangeu terras de domínio privado, licitadas há mais de 20 anos pelo 
Estado de Mato Grosso, nas quais já se encontravam implantadas diversas 
fazendas, contendo benfeitorias de monta, áreas desmatadas para plantio de 
cereais e pastagens formadas que abrigavam considerável rebanho bovino. 
Da imensa Reserva criada em 1968, cujas terras hoje são excelentes para 
plantio de soja, não se tem notícia do seu destino ou da sua utilização por 
comunidades indígenas, não se sabendo se houve a sua desafetação ou se 
foi destinada pela Uti1~? a outro fim. O que se sabe é que a área Indígena 

,. 



Reserva Indígena Tapaiuna - Tal reserva foi 
criada para os índios "Beiços de Pau", abrangendo um enorme território 
situado entre os Rios Arinos e do Sangue, contido ao norte pelo paralelo 12 
e ao sul pelo paralelo l3º 15º. Apesar de sua criação, não se tem notícia de 
que a mesma tenha sido implementada no mencionado território, uma vez 
que este acolhe, nos dias atuais, incontáveis Fazendas ali instaladas há 
décadas, bem como uma cidade denominada "Nova Maringá''. Nas plantas 
e mapas do Estado do Mato Grosso não se encontra sequer uma referência 
toponímica alusiva a esta reserva. Ela simplesmente desapareceu. 

Reserva Indígena Pimentel Barbosa - Teve o seu 
perímetro alterado por pressões políticas, sendo que a administração 
federal, reconhecendo a.' incidência nesta reserva de terras particulares, 
encontrou uma maneira eufcmística para indenizar os proprietários: 
reassentou-os em outro local. 

Reserva Indígena Parabubure - Do mesmo modo 
como aconteceu na Pimentel Barbosa, a reserva ora em análise também foi 
saneada com o instituto do reassentamento. 

, Reserva Indígena São Marcos - Nesta, a perda das 
terras pelos particulares foi indenizada através de regular processo 
expropriatório. 

Diante desses aspectos reveladores da 
contrastante e paradoxal atuação da União no campo da criação das 
reservas indígenas é evidente que as pessoas que tiveram suas terras 
abrangidas pelos atos legislativos discricionários e autoritários emanados 
do Poder Executivo e que não foram. nem reassentadas, nem indenizadas, 
têm direito a recompor ô patrimônio que perderam. 

Ingrediente assaz complicado no cadinho de 
coordenação da atividade administrativa do Governo da União era, nas 
décadas de 60/70, a exploração mineraria em terras habitadas pelos 
silvícolas. O assunto era tão problemático que a Junta Militar que 
governava o Brasil baixou o Decreto nº65.202 de 22 de setembro de 1.969, 
um diploma que colocava o Departamento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM), que era um. repositório dos interesses particulares na riqueza 
mineral do País, a cavaleiro dos interesses da Fundação Nacional do lndio 
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(à época siglada de :fNI e não de FUNAI) que era o órgão tutelar dos 
silvícolas brasileiros. A. incerteza a respeito do que se considerava "terras 
ocupadas pelos silvícolas" era tanta, que o artigo 1 ° do citado decreto dizia: 

. "As autorizações para pesquisa mineral cm terras presumivelmente 

habitadas por silvícolas dependerão, em cada caso, da audiência da 
Fundação Nacional do índio (F.N.I.)". 

O artigo 3° do indigitado Decreto 65.202/69 
obrigava a Fundação .. - Nacional do Índio encaminhar ao DNPM o 
levantamento cartográfico das áreas presumivelmente habitadas por 
indígenas, (in ver bis) o que reafirmava a incerteza retro mencionada. E, por 
último, a comprovar a total subordinação <la FUNAI ao DNPM vinha o 
parágrafo 2º do artigo 3º do aludido Decreto, que dizia:- 

'• 

{(: '."Fin<lo o prazo de 60 (sessenta) dias sem que a F.N .!. cumpra a 

determinação deste artigo, nenhuma responsabilidade caberá ao 

'D.N.P.M. pelo eventual parecer favorável em pedido de autorização 

ou de concessão, com desatendimcnto às disposições do presente 

Decreto". 

Conclusão: Não se sabe se a FUNAI enviou ou 
não o citado levantamento cartográfico que lhe competia remeter ao 
DNPM. Se não o fez, o DNPM deve ter deferido todos os pedidos de 
pesquisa e de lavra pendentes, que não eram poucos, principalmente diante 
de um esquema legal que confrontava a atuação de dois órgãos estatais, 
implicando a omissão de um na validade da atuação do outro. Vê-se assim, 
que a par da incerteza do que se entendia por "terras ocupadas por 
silvícolas" (por falta da ação discriminatória convencional), os interesses da 
posse indígena prescrita na EC/69 eram subalternos. 

. 'Nesse campo, qual seja o da mineração em terras 
indígenas, diga-se que ··o Código de Mineração (Decreto-Lei 227 /67) e o 
seu respectivo regulamento (Decreto 62.934/68) silenciaram totalmente, na 
esteira do silêncio constitucional, eis que o artigo 161 e parágrafos da 
CF/67 e o artigo 168 e parágrafos da EC/69 nada dispuseram a respeito. 
Assim, a mineração em terras presumivelmente ocupadas por silvícolas 
ficou regulada por legislação ordinária, qual seja o esdrúxulo Decreto 
nº65.202/69 que vigorou até o advento da CF/88 uma vez que não foi por 
ela recepcionado à vista dos artigos 176 e 231 parágrafo 3°, ambos da 
citada Carta Magna. ·É importante ressaltar que o advento da Lei 6.001/73 
(Estatuto do índio), antes de revogar, veio prestigiar, no artigo 45, o decreto 

1 • 
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em 1.969. Apertas movou quanto ao exercício exclusivo da 
garimpagem, faiscação e· ~ata. (artigo 44) Vale dizer: Tanto o artigo 161 <la 
CF/67 como o artigo 168 da EC/69 diziam que as jazidas, minas e demais 
recursos minerais constituíam propriedade distinta da do solo. Diante disso 
o artigo 44 da Lei 6.001/73 regulou a exploração das riquezas do solo, nas 
áreas indígenas, matéria nova até então. E o artigo 45 do mesmo estatuto 
regulou a exploração das riquezas do subsolo dessas áreas observada a 
legislação vigente. Ora.:e legislação vigente a respeito de pesquisa e lavra 
em terras indígenas era ?'. velho Decreto 65 .202/69. Um aspecto que instiga 
à imaginação, é o lapso' de lempo que o Governo Federal gastou para 

. regulamentar esses dois dispositivos do Estatuto do índio: Nada menos que 
dez anos ... É o que se vê do Decreto 88.985 de 10 de Novembro de 1983 
que extrapolou e inovou, à guisa de regulamentá-las, as matérias contidas 
no Decreto 65.202/69 e nos artigos 44 e 45 da Lei 6.001/73. Imponde 
consignar que o Decreto 88.985/83, no seu artigo 4°, comprovou, mais uma 
vez, a incerteza e a irt~egurança com que o Poder Público se referia as 
terras dos índios, desde os idos de 1.969, quando de novo utilizou-se das 
expressões "terras presumivelmente habitadas por silvícolas", Isto é, - em 
1. 983 - época em que ·as, terras indígenas já deviam estar demarcadas 
(artigo 65 do Estatuto do Indio) há mais de 11 anos, revelava-se toda a 
faltosa senão inoperante coordenação administrativa da União. 

O Projeto Radam (Radar na Amazônia) um dos 
objetivos alcançados ipelo Plano de Integração Nacional (PIN) fez o 
mapeamento planialtimétrico de toda a Amazônia Legal, a partir de 1.966, 
identificando "reservas minerais, reservas florestais, tipos de solo e 
qualidade de vegetação/ , ... tratando-se de "trabalho de inestimável valor 
tecnológico que, nas bacias dos rios Tocantins e Araguaia, identificou já, - 
além de recursos de madeira de mogno - ocorrência de cassiterita, estanho, 
manganês, bauxita, cromo, titânio, granito e outros minerais". (in 
Comentários ao Código de Mineração do Brasil, de Lauro Lacerda Rocha e 
Carlos Alberto M. Lacáda - Ed. Forense - 1.983, página 276/277) Nesse 
sentido, o Guia de Incemlvos Fiscais veio comprovar tal riqueza. 

·:·1 Todavia, a interpretação desse levantamento 
aerofotogramétrico, tão ciosa e minuciosa na revelação do aspecto 
geológico, não poderia desprezar a existência de estradas, construções, 
desmatamentos, aldeias indígenas e seus respectivos territórios, A partir de 
1.973, o Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) passou a revelar fotos do 
Satélite Landsat 5, o que permitiria verificar, sem margem de erro, as 
concentrações indígenas no País. Mas nada disso foi aproveitado, a tempo, 
pela administração 'central. Territórios federais passaram a Estados, 
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fazendas à vilas, vilas à. cidades, caminhos transformaram-se em imensas 
rodovias, tudo em nome do progresso que é a marca inevitável da 
civilização. Para resumir e demonstrar o descompasso da coordenação 
planificadora da União basta reproduzir aqui a oreJha externa da 
monografia editada pelo Centro · Ecumênico de Documentação e 
Informação (CEDI - 1.988) denominada "Empresas de Mineração e Terras 
Indígenas na Amazônia", que diz: 

·,:,,/Vinte e cinco por cento do subsolo da A111azô11ia está bloqueado por 
, . empresas de mineração. São 23. 97 3 áreas requeridas junto ao 

ÓNl'M, totalizando 11111'1 extensão de J.344.835 KmsZ, 

Vinte e 11111 grupos económicos controlam grande parte do subsolo da 
Amazônia : 12. 360 áreas, isto é, 51,5 por cento do número de áreas, 
com 806.445 Kms2, ou seja, 60 por cento da superflcie total 

.. , re_iuerida. 
~ l. '., 

Trinta e três e meio por cento da extensão total das áreas iudigenas 
· .na A111azô11ia estão com o subsolo reservado a empresas de 
<mineração: 560 alvarás concedidos e 1.685 requerimentos em 

, tramitação 110 DNPAf!MME". 

Outro significativo exemplo da supremacia dos 
interess~s minerários do País foi a edição do Decreto nº89 .404 de 24 de 
fevereiro de 1.984 que criou a Reserva Nacional de Cobre no Estado do 
Pará e no então Território Federal do Amapá, compreendida entre os 
paralelos O 1 °00'00" dejatitudc norte e 00º40100" de latitude sul e os 
meridianos 052º02'00" ··:e 054º 18'00" de longitude oeste, cabendo à 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) os trabalhos de 
pesquisa na mencionada reserva mediante recursos próprios ou oriundos de 
convênios firmados como o Grupo Executivo para a Região do Baixo 
Amazonas (GEBAM), ficando também a cargo da C.P.R.M. e do 
D.N.P.M., com audiência prévia da Secretaria Geral do Conselho de 
Segurança Nacional e deoutros órgãos interessados, as autorizações de 
pesquisa e as concessões de lavras a entidades privadas. Acontece porém 
que a referida Reserva Nacional de Cobre incidiu pelo menos sobre o 
território de duas áreas indígenas "Waiãpi", sendo uma delas situada nos 
municípios de Macapá/Mazagão, no atual Estado do Amapá e a outra no 
município de Almeirim, no Estado do Pará, numa demonstração inequívoca 
da contraditória e costumeira atuação conflitante da administração federal. 

Por essas e outras medidas da União é que "Um 
milhão de pessoas buscam ouro no Norte" conforme manchete estampada 
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. . Não bastassem as pressões dos interesses 
garimpeiros a que se curvou o Poder Central, este precisou enfrentar nova 
frente de pressões encabeçada pelos seringalistas. Da mesma forma como 
criou áreas específicaspara o exercício da garimpagem (vide Decretos 
nº98.959 e 98.960 ambos de 15 de fevereiro de 1.990) na Gleba Uraricocra 
e na Gleba Catrímaní, ambas no Estado de Roraima, Iindeiras à áreas 
indígenas, a União acabou criando, também, as chamadas "Reservas 
Extrativistas", conceituadas e de uma certa forma regulamentadas pelo 
Decreto 11°98.897 de 3ii'de janeiro de 1.990 que por sua vez se ancorou no 
elástico e problemático artigo 225 da CF/88 e na ressuscitada Política 
Nacional do Meio Ambiente (Lei 11°6.938 de 31 de agosto de 1.981). Com 
base no citado Decretot98.897/90 a União passou a criar diversa reservas 
extrativistas tais comor. 

Reserva Extrativista Chico Mendes (Decreto 99 .144/90) 
Reserva Extrativista do Rio Cajari (Decreto 99.145/90) 
Reserva Extrativista do Alto Juruá (Decreto 98.863/90) 
Reserva Extrativista do Ouro Prelo (Decreto 99 .166/90) 

.i,. todas elas sujeitas à desapropriações, por 
incidirem em terras do ,cl@mínio particular, conforme dispositivos expressos 
contidos nos respectivos'decretos de criação. 

O citado Decreto 98.897 de 30 de janeiro de 1.990 
conceituou as Reservas Extrativistas como "espaços territoriais" destinados 
à exploração por "população extrativista", Vê-se, assim, que o Governo 
Central ao querer conceituar, por decreto, a massa ignara de seringueiros 
como sendo uma "população extrativista", acabou sendo tautológico, senão 
muito pouco original. , i 1 ;,·. 

· 'Diante desse panorama, há que se convir que tanto 
as "Reservas Garimpeiras" como as "Reservas Extrativistas" têm um 
policiamento da União (via FUNAI) uma vez que as referidas Reservas se 
situam, a maioria delas, em terras presumivelmente habitadas 
anteriormente pelos silvícolas, além de serem lindeiras a muitas áreas ou 
reservas indígenas já delimitadas. No que tange especificamente aos 
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espaços territoriais extrativistas, vê-se aí uma especial afetação para o 
usufruto atual da chamada "população extrativista" em terras que foram 
possuídas anteriormente pelos silvícolas. Tal circunstância configura uma . ' 
quebra do princípio da isonomia com relação a outros segmentos da 
sociedade que não têm o privilégio desse usufruto gratuito concedido pelo 
Estado. Uma situação bem. curiosa é a de que a República adquiriu da 
Bolívia o Território do Acre mediante o pagamento, à época, de f2.000.000 
(dois milhões de libras esterlinas). Depois, passando o domínio das terras 
do Território para o Estado do mesmo nome, este acabou alienando, por 
licitação pública, a particulares, uma pareda ponderável de seu solo que a 
União, ao criar as novéis Reservas Extrativistas, acabou recomprando 
através de desapropriações ... Coisas do Brasil... 

Comparando-se o tratamento legal, seja através de 
atos discricionários ou seja através de políticas ou planos nacionais ou 
regionais, que a União :federal dispensou aos proprietários rurais com 
aquele que o Governo Central dispensou aos seringalistas e aos 
garimpeiros, verifica-se .uma indisfarçável desigualdade. Ao burocrata da 
União foi fácil manejar as massas de seringueiros e garimpeiros 
destinando-as aos seus respectivos "espaços territoriais" indiferente ao 
difícil convívio, no imenso tabuleiro de xadrez que é a Amazônia Legal, 
com os agricultores e pecuaristas e principalmente com as comunidades 
indígenas. 

.A ação judicial que os Autores ora endereçam 
contra a União Federal- se situa tão somente no plano <la existência, 
refugindo totalmente do-plano da validade ou invalidade. Seguindo essa 
linha - que compõe a lide.- não se pleiteará a declaração de nulidade ou de 
inconstitucionalidade de qualquer ato administrativo ou legislativo, o que 
não impedirá que os Autores aleguem, a título de argumentação, tal ou qual 
nulidade ou inconstitucionalidade. É que a doutrina e a jurisprudência dos 
nossos tribunais já firmaram o entendimento de que a parte que alegar 
nulidade ou inconstitucionalidade não fica obrigada a pedir ao Juiz que as 
decrete, por sentença. ' 

. '•. 
· ·Seguindo esse diapasão, não se critica aqui, os 

planos ou condutas administrativas da União Federal. Nem se pretende, no 
terreno da problemática indígena, criticar a política paternalística exercida 
pela União, neste setor, através do antigo SPI e atualmente através da 
FUNAI. O que se critica· ( e serve de argumentação) para fundamentar a 
quebra do princípio da isonomia e a responsabilidade estatal pelo 
planejamento, - é a oni:issiva ou claudicante e contraditória conduta da 
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União na coordenação.cdos seus entes públicos subalternos que se 
sobrepõem uns aos outros; numa disputa interna que acaba prejudicando o 
particular, o cidadão, o :contribuinte, o produtor e, até mesmo, o pobre 
aposentado ... Critica-se, também, a guinada de I 80 graus, acontecida no 
Governo Collor, ( embora nada tenha a ver com o caso sub judice) onde a 
ideologia ecológica acabou determinando a contenção senão o refluxo de 
40 anos de planejamento dos Governos anteriores para integrar e 
desenvolver a Amazônia Legal, compreendida pelo Centro-Oeste, cuja 
ideologia inspirou a edição da Lei nº8. l 7 l, de 17 de janeiro de 1.991 - 

. sinalizadora da estagnação da "fronteira" - através da qual foram 
suprimidos vários incentjvos e fundos de desenvolvimento das frentes 
agrícolas, privilegiando ( ou, no bom sentido, defendendo) a ecologia cm 
toda a Amazônia Legal, uma vez que, além dessas supressões de incentivos 
e fundos, a mencionada Lei de Política Agrícola ( contendo bons e 
revolucionários pontos, é irrecusável observar) leve nítida intenção de 
demonstrar à opinião pública mundial, que a Amazônia Legal não seria 
mais "devastada" pelo progresso, mas preservada como um "santuário <la 
humanidade" ... A referida.Lei de Política Agrícola do Governo Collor, foi 
basicamente inspirada na-Portaria lntenninisterial baixada em AG 90 pelos 
Ministérios da Economia e da Agricultura contendo a "nova política 
agrícola" a qual desestruturou toda a produção rural do Centro-Oeste e da 
região Pçlonoroeste. As diretrizes contidas na indigitada Portaria se 
assemelhavam aos Alvarás Reinóis ... O Centro-Oeste e a Amazônia Legal 
passariam a "tones de marfim" para o público interno e "vitrines" para a 
contemplação e gáudio do público externo ... Só o exército, os índios, os 
extrativistas, ecologistas,. antropólogos e burocratas do IBAMA E da 
FUNAI é que poderiamnocupar e mandar nos 60 por cento do território 
nacicnal.. Os agricultores, pecuaristas, posseiros e garimpeiros seriam 
marginalizados, senão expulsos desse largo espaço para o qual foram 
chamados a ocupar e produzir pela propaganda governamental de antanho. 
Importa reproduzir aqui, um dos objetivos da política agrícola do Governo 
Collor, constante da mencionada Portaria que dizia, in verbis: 

:,, - estimular a mudança do padrão tradicional de crescimento do 
1s'eior via expansão horizontal da fronteira agrlcola, em favor do 
· cf;':scimento verticalizado e compatibilizado com metas de 

rêgionalização e preservação do meio ambiente. Particulariza-se aqui 
à preservação ambiental da Amazônia Legal e a mudança do padrão 
de crescimento horizontal do Centro-Oeste". 

Va:le dizer que essa guinada segregacionista 
contrapunha-se a quatro décadas de política integracionista, Utilizando a 
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sua camaleônica "capacidade normativa de conjuntura" o Governo Federal 
valeu-se de perversa discriminação no tocante a Preços Mínimos e Valores 
Básicos de Custeio para desestimular a atividade agrícola na Amazônia 
Legal e no Centro-Oeste, fixando-os abaixo ou em níveis inferiores aos 
adotados para a Região Sudeste e para a Região Sul, fora o insuportável 
acesso ao crédito oficial, .de altíssimos juros. Todavia, o veto do Governo 
Collor à tradicional política de avanço da fronteira agrícola posta em 
prática desde a década de 50, produziu uma onda de reclamações, ao ser 
exposto na citada Portaria lntenninisterial de AG 90, de que são exemplos 
as seguintes manchetesjornalísticas: 

e ',' 

- "Produção agrícola de Rondônia agoniza" - in "O Estado de São 

Paulo, página 6 - Exemplar do dia 23 de setembro de 1.990 -. 

· "Centro-Oeste começa a se tomar inviável, afirma produtor" - rolha 

de São Paulo, Exemplar de 27 de julho de 1.990 -. 

i.;. •~-"Centro-Oeste reclama de pacote agrícola" - in Folha de São Paulo 

1:.-: Exemplar de 15 de Julho de 1.991 -. 

- "Pacote enfrenta a desconfiança dos agricultores" - in Folha de São 

..i · Paulo - Seção 6 - pagina 3 - Exemplar de 15 de julho de 1.991 

"Rondônia faliu, dizem governo e empresários" - in Folha de São 

Paulo - Seção I - página 12 Exemplar de 06 de agosto de 1.991 - . 

. i: Nessa última notícia (Folha, 26 de agosto de 
1.991 ), consta que ª'):.Política Agrícola baixada pela referie.la Portaria 
Interministerial alijou totalmente de qualquer beneficio, inclusive ausência 
de garantia de preço mínimo, ou com preço mínimo diferenciado a menor, 
para produtos como arroz, milho e soja, - todo o território dos Estados de 
Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e 
Tocantins, localizado acima do paralelo 13º 40'. 

Vê-se, aí, o suprassumo da intervenção estatal. Na 
realidade, tal política que anunciava um Brasil Novo, no setor agrícola, era 
mais um projeto amb'ientalista, uma antítese, ao velho estilo populista, dos 
dísticos anteriores, tais· como: "política do paiol cheio" do saudoso Renato 
Costa Lima; "integrar para não entregar" do Projeto Rondon; e, "plante que 
o João garante" do governo do General Figueiredo, etc. 

'Após dois anos de trabalho, a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) um dos organismos mais sérios e 
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confiáveis da "nomenclatura" estatal, uma espécie de "primo pobre", como 
também o é o "Institúto Manguinhos", raras exceções <la costumeira 
ineficiência do Estado; - foz um levantamento "macroagroecológico'', 
recomendando, numa cartilha, a regionalização das culturas, onde apontou 
o Estado de Mato Grosso (sem nenhuma restrição à latitude) como zona de 
Plantio de soja, milho, trigo e exploração pecuária. De posse desse 
levantamento, o Governo Federal apressou-se a reverter a péssima safra 
90/91, baixando um "pacote" em fevereiro de 1.992 beneficiando 
principalmente os agricultores de qual território? : ... O Centro-Oestel l l, 
justamente aquele malfadado pedaço do Brasil que a política agrícola de 
agosto de 1.990 havia iH~ndado às favas ... (in Folha de São Paulo, Seção 3 
- página 3 - exemplar de 09 de fevereiro de 1.992). diga-se que, abaixo do 
paralelo 13º 40', um Brasil já desmatado em grande parte e contendo as 
melhores terras ao redor e ao longo do enorme e extenso espigão divisor 
das bacias do Prata e do Amazonas, abrange, atualmente, um universo 
multifacetado composto de garimpas, estações ecológicas, florestas 
nacionais, fazendas de· soja, arroz e milho e, no meio disso tudo, reservas e 
áreas indígenas, sem falar: das vilas, cidades e rodovias asfaltadas ... E o que 
dizer do território acima. do paralelo 13º 40'??? Quase que a mesma coisa! 
Cidades, grandes fazendas, áreas extrativistas, garimpos, Faculdades de 
Administração e Ciências Contábeis, áreas e reservas indígenas, parques e 
florestas nacionais e logo, se Deus quiser, Faculdades de Direito, de 
Odontologia e de Medicina ... 

A comprovar o novo direcionamento dos 
organismos internacionais para o desenvolvimento dos povos e países 
pobres, significativo li.é, o reconhecimento de seus erros pelo BANCO 
MUNDIAL, (BIRD) qüe se transformou, de uma "força de trabalho para o 
progresso" em "uma força de trabalho para o bem da ecologia". Em matéria 
assinada por Art Levine do U.S. News & World Report estampada na 
página 70 do prestigioso jornal "O Estado de São Paulo", edição de 21 de 
setembro de 1.989, as manchetes ali postas refletem um trágico quadro 
visto sob a ótica conservacionista/ecológica, com os seguintes traços: 

1. 
:;,!'' "Após o Banco Mundial, a devastação" 
:1·)·~'. "Progresso deixou rastro de desastres" 

"Projetos são realizados sem fiscalização" 

As posições radicais de um lado são necessanas 
para contrabalançar as posições igualmente radicais do outro lado. É uma 
regra de equilíbrio social. Mas, há sempre dúvidas quanto ao caminho a 
seguir. A BR-364, financiada pelo BIRD foi projetada e implantada com o 
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melhor espírito desenvolvimcntista, cm período da História em que a 
humanídade ainda vivia sob a síndrome da catástrofe nuclear. Superada 
essa fase pela diminuição do arsenal atômico e pela montagem de 
mecanismos que remeteram tal catástrofe para o mundo da ficção, a 
humanidade passou a viver sob nova síndrome, qual seja a da destruição da 
natureza em decorrência da degradação da biota e <los ecossistemas em 
escala mundial. Nesta altura, porém, a BR-364 já havia bordejado a grande 
Reserva Indígena Nambiquara criada em 1.968 e o Governo Federal, cm 
1.981, delimitou a chamada "Área Indígena Vale do Guaporé'' sobreposta à 
mencionada rodovia.e .. , 

,, 
(' 

Mas a contraditória coordenação da União, de um 
lado querendo proteger a ecologia e os silvícolas e de outro lado 
sucumbindo à "vis atrativa" <las grandes obras, tais como as hidroelétricas, 
ferrovias e rodovias, é uma constante. Prova disso é que, nem bem 
esgotados os ecos do "remorso" e da "mea culpa" do Poder Central a 
respeito da BR-364 '(fazendo coro com o BlRD) traduzidos em lamúrias 
como: (in Folha de. São Paulo- Caderno A- página 18, Edição de 28 de 
outubro de l .990): "Ocgoverno federal admite que a BR-364 ... "é um dos 
maiores erros comei idos no manejo de ecossistemas tropicais". - "Em dez 
anos, a BR-364 despejou mais de 1 milhão de pessoas em Rondônia, 
induzindo o desmatamento acelerado de 21 % do Estado ", surgem novos e 
polêmicos temas, tais como o da "Calha Norte", o da "Saída para o 
Pacífico" e o do "Sistema de Vigilância da Amazônia" ... 

Ainda com relação ao planejamento como dever 
jurídico da União, ·há que se fazer algumas considerações, de ordem 
cronológica e constitucional, a partir da CF/46, a respeito da eventual 
contradição dos planos dos Estados Membros com as diretrizes federais ( o 
que ensejava até a intervenção) e a respeito da consonância desses planos e 
diretrizes. Tal preocupação, menor ou maior, só não esteve presente em 
uma das Constituições como se verá adiante: 

· na CF/46 ~ previa-se apenas o Plano Nacional de 
Viação (artigo 5°, X); não havendo qualquer dispositivo regulador da 
contradição ou consonância entre os planos nacionais ou estaduais. 

na CF/67 - previa-se os planos referidos no artigo 
8°, IV, X, XII e XIV, nada dispondo sobre a mencionada consonância. O 
que foi regulado no artigo 1 O, V, letra 11c11 foi a intervenção federal da 
União no Estado Membro que executasse planos econômicos ou 



.·. na EC/69 - previa-se os planos referidos no artigo 
8°, V e XIV, nada dispondo sobre a mencionada consonância. Da mesma 
forma que a CF/67 a EC/69 repetiu o mesmo dispositivo a respeito <la 
intervenção. 

na CF/88 - previu-se os planos mencionados no 
artigo 21, IX, XVIII, XX, XXI e X.XV. sendo que, pela primeira vez, uma 
Constituição Brasileira dispôs que os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais nela, previstos seriam elaborados em consonância com 
o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. (artigo 165 
parágrafos 4° e 7º e 166, parágrafo 1°, II) 

Vê-se, assim, que o planejamento do Poder 
Público, no âmbito federal, sempre foi objeto de dispositivo constitucional, 
bem como matéria sujeita à legislação ordinária ou até mesmo à decretos, 
portarias ou resoluções, havendo um dever jurídico da União no 
policiamento da atividade planejadora dos Estados Membros pelo menos na 
CF/67 e EC/69. Na vigência da CF/46 não havia tal submissão, nem a 
União poderia intervir· à mingua de disposição constitucional expressa. 
Disso s,,e desune que no período de 1.946 a 1.967 no qual a legislação de 
terras dos Estados Membros foi largamente acionada e utilizada pura a 
licitação pública de seus territórios não civilizados (v.g. os Estados de Mato 
Grosso, Amazonas, Rondônia, Pará e Goiás), tal política, se não eslava 
sujeita ao policiamento. da União, contava com seu consentimento tácito e 
mesmo com o seu incentivo. Tanto é assim que não se tem notícia da União 
Federal ter intervido ·Ou ter impedido pelos meios adequados que os 
Estados Membros, durante décadas, alienassem seus territórios, neles 
compreendidas (para usar um jargão burocrático) "terras presumivelmente 
habitadas por indios'' ... É que até a CF/67 todas as terras pertenciam aos 
Estados Membros, com exceção daquelas que eram do domínio da União e 
nas quais não se incluíam as habitadas tradicionalmente pelos silvícolas. A 
questão da proteção constitucional da posse (que vinha desde a CF/34) 
estava em outro plano.-ligada à atuação da União Federal através do antigo 
SPI e depois através da.'FUNAI. 

" I; 

· ··A demarcação das terras habitadas ou ocupadas 
tradicional e permanentemente pelos silvícolas, antes de ser uma 
providência legal, era curial, senão imprescindível. A omissão e o 
desinteresse da União e da Fundação Nacional do Índio - Funai nesse 
campo, foi tão evidente, que foi preciso elevar a providência de demarcar à 

'\ 
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uma categoria constitucional, eis que a legislação ordinária que vinha desde 
1.91 O, com a criação 'do SPI, não teve força suficiente para tanto. (vide 
artigo 231 "caput" daConstituição Federal de 1988 que imputa à União o 
dever de demarcar as)erras tradicionalmente ocupadas pelos índios e o 
artigo 67 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal de 
1988 que fixou o prazo de 5 anos para a conclusão dessa providência, prazo 
esse já extinto em 05 de outubro de 1.993). 

.. Mas, nem mesmo o mandamento constitucional 
sensibilizou os Podefep Executivo e Legislativo para a agilização desse 
mister. As Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) nº7 .800) de 1 O de julho 
de 1.989; 8.074, de 31 de julho de 1.990 e 8.211, de 22 de julho de 1.991 
que dispuseram a respeito dos orçamentos <los Exercícios de 1.990- 1.991 e 
1.992, não incluíram em suas "políticas", "grupos de precedência" ou nos 
"anexos" nenhuma disposição alusiva à demarcação de terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios. Somente na Lei nº8.447, de 21 de 
julho de 1.992 que dispôs sobre o Orçamento para o Exercício de 1. 993, é 
que a demarcação em. .pauta foi lembrada, assim mesmo como "Meta 
Programática", incluída· no título "Recuperação e Conservação <lo Meio 
Ambiente Rural e Urbano", sob a letra "n'', que dizia: 

"proteção das populações indígenas, pela conclusão da demarcação e 
regularização das terras em cumprimento ao disposto 110 artigo 67 do 
}to das Disposições Constitucionais Transitárias e assistência às 
comunidades indígenas, beneficiando cerca de 200.000 índios" (sic). 

:-i Pelo visto, os Poderes da República responsáveis 
pela demarcação das terras indígenas, deixaram escoar, para tal mister) a 
totalidade do prazo constitucional o que representa grave omissão. 

Ao se equivocar tantas e tantas vezes e por tantos 
e tantos anos na coordenação da planificação nacional, notadamente com 
relação à Amazônia Legal e ao Centro-Oeste, privilegiando uns e 
penalizando outros, como é o caso dos Autores, a União Federal deve ser 
responsabilizada pela .sua conduta nos termos do Parágrafo 6º do artigo 3 7 
da CF/88, uma vez que o dano por ela causado está sobejamente 
comprovado não só pela exaustiva narração dos fatos, corroborada pelas 
provas anexas à presente petição inicial, como também pelos bons e 
jurídicos fundamentos em que essa peça está alicerçada. 

Por último, é cediço, hoje, que o Estado responde 
pela planificação mal sucedida, na medida em que, ao modificá-la, causa 
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prejuízo a quem, por jndução, sugestão ou por impulso diretivo baseado 
nos planos do Governo, acabou acreditando neJes. Na espécie, os Autores 
foram induzidos pela "Marcha para o Oeste", de amplíssima divulgação 
pelos órgãos governamentais, no sentido de adquirirem terras no oeste 
Brasileiro. Para lá foram, dispendendo 1 O anos de esforços. Depois, o 
destino manipulado por um mero agente administrativo, acabou com seus 
sonhos. Um simples deslocamento para a direita, para a esquerda, para 
cima ou para baixo e pronto: Já vem a perda da impessoalidade. Os que 
ficaram fora do critério subjetivo do agente foram premiados. Os que 
ficaram dentro, como ~ o caso dos Autores, foram penalizados. Tal fato é 
de exemplar caracterização da quebra do princípio da isonomia. 

De outro lado, a falta de procedimento formal de 
iniciativa da União no sentido de anular o domínio presuntivo dos Autores 
sobre a GLEBA J.K., antes de delimitar e demarcar a ÁREA INDÍGENA 
ARIPUANÃ, configura inafastável ofensa ao direito de propriedade 
consagrado no artigo 5° item XXII da CF/88 (igualmente consagrado nas 
CF. anteriores), cumulada de frontal infringência das garantias previstas 
nos itens LIV e L V do artigo 5° da mesma Carla, eis que o mencionado 
imóvel foi abrangido pelo perímetro da· citada área e, em conseqüência, 
incorporado ao patrimônio da União sem o devido processo legal e sem o 
necessário contraditàriov Com isto, vulnerou-se também o artigo 859 do 
Código' Civil Brasileiro que estabelece a presunção "juris tantum" da 
propriedade enquanto subsistente o registro da mesma nos assentamentos 
públicos. Em conseqüência, os Autores ficaram privados de seus bens sem 
o "due process of law" e sem o recebimento de qualquer reparação ou 
reassentamento, circuristância esta que lhes autoriza pleitear, no bojo da 
presente ação, a indenização adiante deduzida, ficando ressalvado que o 
fundamento legal aqui invocado ou seja, com base no direito de 
propriedade, constitui fundamento autônomo e subsistente por si só, como 
também são os demais retro invocados, ou sejam o da quebra do princípio 
da isonomia e o da responsabilidade da União Federal pelo planejamento 
mal sucedido. 

\; 't:om relação à responsabilidade do Estado frente à 
legislação ordinária que! eventualmente possa causar prejuízo a alguém, 
HOYOS DUQUE, após citar IHERING, para quem o legislador, em 
sentido jurídico não pode nunca cometer arbitrariedades, volta-se para 
DUGUIT para quem, ainda que o texto legal negue ou proíba qualquer 
indenização, os tribunais podem outorgá-la. "En esas circunstancias, dice 
DUGUIT, el legislador se encucntra vinculado por preceptos de derecho 
superior, no escritos, que' al haber violado no obligan al juzgador a cumplir 



Para finalizar sua apreciação sobre a 
responsabilidade do Estado" por el hecho de las leyes 11, HOYOS DUQUE 
diz que 

' 
"há de existir 11111 perjuicio especial, imputable, cierto, caructerlsticas 
'que deben reunirse para que la obligacion de reparar pueda 

'engendrarse. (Tanibién si e/ danõ es comúm a 111ra categoria de 
individuos.)" - (ln opus cit. Página 36). 

Com relação à responsabilidade do Estado em 
razão do dano causado por um decreto ou por uma lei ordinária 
inconstitucional, HOYOS DUQUE cita MARIENHOFF, para quem é 
inaceitável a afirmação de que, nesse caso, um prejuízo ou dano geral não é 
indenizável porque constitui um encargo público. Vale dizer que 
MARIENHOFF opta ou .pela declaração de inconstitucionalidade desse 
decreto ou dessa lei ou pela .indcnização ou recomposição patrimonial a ser 
paga pelo Estado uma .vez que o prejuízo é geral, coletivo. Ora, se a 
responsabilidade do Estado vai até a este ponto, pertinente é a afirmação de .. 
HOYOS DUQUE quando· diz : 

"Asi, cuando la ley declara de domínio público determinadas 

propriedades sin mencionar para nada la indemnizucion, 
uécnicamente nu se traiu de 1111a carga pública si110 de una 

confiscaciàn o despojo que contraria abiertamente disposiciones 
consutuctonales'Tin opus c11. pág.36). 

Miguel S. Marienho[f, citado por Hoyos Duque, 
em brilhante conferência pronunciada no Congresso Internacional de 
Direito Administrativo realizado em Montevidéu, em 14 fevereiro 1982 (in 
RDP 68/5), defende a tese da responsabilidade do Estado por sua atividade 
legislativa, mesmo no contexto constitucional, onde há "cláusulas pétreas" 
que não se pode destruirou excepcionar, impunemente . 

. :,i. 

Diz o ilustre Mestre: 

· "Por eso estimo que, em paises como ti Argentina, por ejemplo, cuya 
Constttuíciôn originaria asegura noble y categóricamente e! derecho 
de propriedad individual, 1111a reforma constttucional ordinária no 

. poderia suprimir- sin indetnnización, el derecho de propriedad de los 
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.. : Esta autorizada lição de Maricnhoff desaprova 
quem, no Brasil, entenda que os parágrafos 1 o e 2º do artigo 198 da 
Emenda Constitucional· de 17 de Outubro de 1969, representam exceção ao 
direito de propriedade expresso no então artigo 153, parágrafo 22º, cujo 
direito era ilimitado, pleníssimo, salvo o caso de desapropriação. Tal 
disposição constitucional, que vinha posta na CF /67 promulgada em 15 
março de 1967, era uma das cláusulas pétreas dessa carta. Os dispositivos 
que alguns entendem de exceção (parágrafo l º e 2º, do artigo 198)) mas que 
no fundo não são, conforme se verá adiante, foram inseridos na EC/69, no 
título V, que tratava das disposições gerais e transitórias, portanto 
inoponíveis a preceito lançado no corpo principal do texto constitucional, 
conforme recomenda a hermenêutica jurídica. 

Daí se vê, ad argumentandum, mesmo que os 
indigitados parágrafos constituíssem exceções ao direito de propriedade, 
eles não poderiam destruir a consagrada cláusula pétrea vigorante, com a 
mesma redação, desde, 18 setembro 1946 até 5 outubro 1988, asseguradora 
do mencionado direito durante 42 anos. 

·_ De resto, diante do preceito constitucional 
insculpido no art. 15'.l, parágrafo 22º, tanto da CF/67 como da EC/69, 
somente mediante desapropriação é que o súdito poderia perder o bem para 
o Estado. Jamais através de interpretação errônea dos textos constantes do 
art. 198 "caput" e de seus parágrafos os quais não constituem uma exceção 
ao direito de propriedade mas sim comandos, sanções e vedações 
endereçados específicadamente à administração pública que ALIENOU e 
ao adquirente que \ t:OMPROU, in concreto, terras já consideradas 
formalmente como indígenas, isto é, já afetadas anteriormente a essa 
alienação por ato administrativo. 

No caso dos Autores, as licitações <lo Estado de 
Mato Grosso aos primeiros licitantes, conforme filiação dominial, 
ocorreram na década de 1960, isto é, na vigência da CF/46, época em que 
as terras alienadas pertenciam ao domínio do referido Estado da F ederação 
e, passando para o domínio particular, ficaram protegidas pelo artigo 141 
parágrafo 16º da referida Carta Magna que assegurava o direito de 
propriedade, salvo a desapropriação. 

· \ Ora, se os Autores perderam seus bens em favor 
da União pela afetação direta baixada pelo Decreto Nº~ 7 5 24 de dezembro 
de 1991, que homologou a demarcação da AREA INDIGENA 
ARJPUANÃ, torna-se' evidente que o Poder Executivo Federal foi o 
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·. Por outro lado, a jurisprudência não tem sido 
indiferente à responsabilidade do Estado como Legislador. Neste sentido, 
talvez pioneiro foi o v. aresto proferido em 04 AG 71 pela Quinta Câmara 
do antigo Tribunal de Alçada de São Paulo, na Ap, Cível nº 157.299, do 
qual foi Relator o então Juiz Maercio Sampaio, que acolheu pedido de 
indenização contra lei-estadual que causou prejuízo a particular (in RDA 
109/172). Mais recentemente, o SUPREMO TIUBUNAL FEDERAL, 
tendo como Relator o eminente Ministro Celso de Mello, proferiu dois vv. 
acórdãos nos Recursos Extraordinários 11°153.464 e 158.962 (in RDA 
189/305 e RDA 1911175, respectivamente) nos quais o mais alto e 
autorizado pretório do País reconheceu o cabimento da responsabilidade 
civil do Estado pelo desempenho inconstitucional da função de legislador. 

·. · Por aí se vê que a edição dos atos administrativos 
constantes de portarias e decretos que determinaram a perda dos bens 
possuídos pelos Autores'rforurn de autoria da União e tiveram inegáveis 
reflexos no mundo jurídico, sendo ela responsável pelos prejuízos causados 
aos mesmos. 

O fundamento da Segurança Jurídica está ligado 
ao SILÊNCIO como manifestação de vontade, e ao Planejamento 

1, 

Incentivador da "Marcha para o Oeste". De um lado a União ficou 
impassível diante do ímpeto desenvolvimentista dos Estados Membros que 
alienaram e colonizaram durante décadas os seus territórios, todos eles 
(pelo menos Amazonas, Mato Grosso, Pará, Goiás e Maranhão) detentores 
de mais de 60% da superfície do Brasil. De outro lado, a própria União, 
através de seus planos nacionais e regimes de desenvolvimento, emprestou 
segurança jurídica a quem respondeu ao seu aceno, como é o caso dos 
Autores. 

. Por outro lado, a Segurança Jurídica está ligada, 
também, ao reverso da medalha, isto é: onde havia o SILÊNCIO havia 
Omissão e onde havia· Planejamento Incentivador havia ato comissivo. ,, 

: : · Por isso, diante do silêncio e do incentivo da 
União com relação à Marcha para o Oeste, revela-se que a omissão e a 
atuação dela, União, nesse campo, causou prejuízo aos Autores, pois estes 
confiaram na Segurança Jurídica que a atuação conjunta dos Estados 



·, ,. , A conclusão a respeito do silêncio a que chega 
SERPA LOPES (in -ó Silêncio como manifestação da vontade" - E<l. 
Freitas Bastos, 1961, página 165/166) é ontológica: 

·.: 

"O Siléncio pode enteio definir-se: 

"uma manifestação de vontade, por meio de 11111 comportamento 
negativo, deduzida de circunstâncias concludentes, caracterizadas 
pelo dever e possibilidade de falar quanto ao si/ente e pela convicção 
da outra parte, indicando uma inequívoca direção de vontade 
incompatível com a expressão da vontade oposta ". 

"Realidade psicológica e social, o silêncio é igualmente 11111a 

realidade juridica ". 

"Não se trata aqui do silêncio passivo, revérbero do sono, da morte 
buda inexistência, mas do silêncio ativo". 

: Vale dizer: A União, com seu silêncio ativo 
(planos da marcha para o Oeste e ratificação das alienações dos Estados 
Membros na Faixa de Fronteira e de Segurança Nacional) conlribuiu 
eficazmente para que os Autores acreditassem na segurança jurídica que a 
aquisição de terras nas longínquas plagas <lo Brasil Ocidental fosse uma 
realidade jurídica, antes psicológica. 

A CF/67, artigo l O, VI, determinava a intervenção 
da União nos Estados-Membros para prover a execução de Lei Federal. 
Ora, a União sendo omissa com relação a licitação indiscriminada dos 
imensos territórios dos Estados da Federação, durante décadas, é 
responsável pelo prejuízo causado aos Autores pois permitiu que eles 
adquirissem as terras em questão, nelas investissem benfeitorias inclusive 
com financiamentos do Banco do Brasil; e ainda, passou a receber os 
impostos territoriais cujo fato gerador é a propriedade e passou a receber, 
também, o imposto de renda, oriundo da exploração agropecuária desses 
imóveis. Logo, tal omissão, - se é que essas terras eram dela, como 
pretende a União, agora, causou enorme prejuízo a quem se dispôs a 
produzir e a abrir fazendas na Amazônia Legal e no Centro-Oeste. Por isso, 
era dever da União terevitado que tudo isto acontecesse se é que as terras 
eram indisponíveis pelós Estados. 

: ,: 
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Diante do trabalho diuturno dos Autores, durante 

anos, destinado à abertura, formação, inversão de benfeitorias e finalmente 
para a obtenção da produção agrícola e pecuária de forma perene e da 
eventual e efêmera exploração extrativista de madeira da GLEBA J .K., é 
patente a boa-ré dos ·ihcsmos, os quais, escudados nela, fazem jus aos 
pedidos indenizatórios.aqui pleiteados. 

' 

"No comércio jurídico, como na vida social, há 11111 elemento subjetivo 
· que informa, estrutura e vivifica todas as relações - é a boa-fé". 

"Por 011de ela passa suprem-se as nulidades, sanam-se os vicios e as 
incapacidades se integram". (pg. 11) 

, "A doutrina nacional e a estrangeira adotam, de modo geral, o 
principio de que a boa-fé se presume". pg. 61) 

"Quem reclama os direitos ligados à boa-fé mio tem, contruriamente 
à regra-geral, ne11l111111a prova afazer: presume-se a boa-fé". (pg. 61) 

·1. .Embora não conste "de lege lata", no direito 
positivo brasileiro, q: .principio de direito que veda o enriquecimento sem 
causa se compraz com -o sistema jurídico pátrio. A ação, assentada nesse 
direito, que autoriza a quem empobreceu o retorno do patrimônio que foi 
vertido para quem enriqueceu é de natureza peculiar e de caráter 
nitidamente pessoal. Na espécie, a União Federal depois de aceitar, com 
seu inegável beneplácito, a transferência das terras públicas dos Estados 
para o domínio particular, arvorou-se unilateralmente como proprietária 
tomando-as "manu inilitari" juntamente como as benfeitorias ali plantadas, 
o que constituí evidente enriquecimento dela, União, e empobrecimento 
dos Autores. O princípio aqui invocado, há muito está consagrado pela 
doutrina e pelos pretórios brasileiros, constando o mesmo do anteprojeto do 
Código Civil Brasileiro, o que lhe confere o atributo de "lege ferenda", 

No caso sub judice, ainda que, tão somente para 
efeito de argumentação, os Autores não tivessem nem título de posse, nem 
domínio, mas apenas a posse do bem que foi "incorporado" ao patrimônio 
da União, mesmo assim a indenização seria devida eis que, na hipótese de 
desapropriação direta, cujos princípios são adotados na desapropriação 
indireta, basta que reste' inequívoca a perda da coisa para que surja o dever 
de indenizar. Não é preciso ser proprietário para postular a indenização. A 
perda do bem é que é indenizável, tanto que, na teoria da desapropriação, 
esta não é considerada- uma transferência coacta, mas caso típico de perda 
da coisa que se incorpora ao patrimônio do Poder Expropriante ou do Poder 
Esbulhador. "Mutatis inutandi", se alguém que não tem domínio perde a 
coisa pela perda <la 'posse em favor do Poder Público, configura-se 
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enriquecimento sem causa desse ente público e o correspondente 
empobrecimento do pa~ticular. 

' .··,·:A rigor, o fundamento jurídico ancorado no 
princípio da vedação do enriquecimento sem causa, propiciaria, por si só, a 
ação respectiva, com sucedâneo no artigo 75 do Código Civil, tendo como 
parâmetros, a título de critérios indenizatórios ou verbas indenizatórias de 
retorno, as mesmas que comumente compõem a desapropriação indireta. 
Ora, tendo em vista que a ação de caráter pessoal é a vala comum que 
abriga diversos fundamentos jurídicos, todos eles, suficientes por si só para 
autorizarem a procedência dessa ação, os Autores não encontram óbice 
legal para, ao invés de acumular uma específica ação da natureza aqui 
enfocada, aproveitar tão somente o seu princípio, ou seja, o da vedação do 
enriquecimento sem causa como mais um fundamento jurídico, acrescido 
aos demais, para abonar a presente ação pessoal de caráter patrimonial. 

Entretanto, no caso em pauta, havia uma 
presunção de domínio dos Autores sobre os bens perdidos para a União, o 
que mais fortalece o nexo entre o enriquecimento e o respectivo 
empobrecimento. Assim, na medida em que, sem que houvesse, untes, 
declaração judicial de nulidade do domínio dos Autores através <los 
procedimentos próprios· -e formais, a apropriação do bem que gerava 
produção e riqueza - ( sem. pagamento pelo desapossamento) - provocou, é 
óbvio, nm enriquecimento injustificado da União. Na realidade, houve 
ausência de causa porque no Decreto Nº375 de 24 dezembro 1991 que 
homologou a demarcação da Área Indígena Aripuanã, configurou-se, à 
exaustão, uma verdadeira desapropriação indireta ou perda patrimonial com 
evidente enriquecimento]- sem causa, da União, pois os particulares 
interessados ali instalados há muitos anos nem sequer foram ouvidos. 

··· Pertinente ao fundamento da vedação do 
enriquecimento sem causa é a correlação ou o traço distintivo entre a 
responsabilidade deste princípio e o princípio da responsabilidade civil da 
União pela ofensa de outros princípios de direito ou por outras condutas 
senão antijurídicas pelo menos ajurídicas (no dizer de Rocha Frota, in RDP 
36/43). 

· · Ulderico Pires dos Santos, apud "A 
Responsabilidade Civil na Doutrina e na Jurisprudência", pagina 87, diz 
que o princípio da vedação do enriquecimento sem causa tem uma função 
restitutória ( ou de retorno) do bem perdido enquanto que o princípio da 
responsabilidade tem ui1\a função ( ou sancionatória) do ato que determinou 
o prejuízo. Tal distinção é importante, na espécie, como reforço de 
argumentação, mas, no fundo, trata-se de u'a mesma moeda, com o verso e 
o reverso, eis que, frente ao princípio de que, uma vez tenha o bem 
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ingressado no patrimônio do Poder Público que o captou (no caso, a 
União), tudo se resolve cm perdas e danos, isto é: no campo indenizatório . ' mormente havendo à impossibilidade legal de retorno do patrimônio (in 
espécie) ou de reivindicação pelo particular prejudicado (vide princípio 
legal estatuído no j • 'artigo 3 5 do Decreto-Lei 3 .365/41 ). Vê-se, em 
conseqüência, que havendo perda do bem para o Poder Público, seja 
através do canal da responsabilidade civil seja através do canal do princípio 
que veda o enriquecimento sem causa, tudo se resolve em perdas e danos 
(indenização) pela impossibilidade legal do retorno do bem da vida 
perdido, ao patrimôniodo lesado. 

Em Direito há o ditado que diz: "quem pode o 
mais pode o menos". Um dos grandes juristas patrícios - Orlando Gomes - 
revela a "ação de enriquecimento" como a "actio in retn verso", com 
caráter subsidiário, desde que o prejudicado não disponha de outra ação 
para obter a "reparação do direito lesado". ( conf. in "Obrigações", 4ª Ed. 
Forense, 1976, página 307). Com base nesta conclusão, o insigne Orlando 
Gomes nega a possibilidade dela ser intentada, quando há outra à 
disposição do interessado. Na espécie porém, os Autores ancoram a 
natureza pessoal da ação com base em diversos fundamentos e ancoram a 
natureza real da ação com base na desapropriação indireta. Daí, se ela, ou 
seja, a ação de enriquecimento sem causa, pode ser intentada por 
subsidiariedade individualmente, não vemos como proibir que o seu 
fundamento especifico possa comparecer como coadjuvante ou como um 
dos fundamentos basilares da presente ação pessoal que se ancora num 
feixe de fundamentos· distintos e isolados um do outro, mas suficientes, 
cada um por si só, de sustentar a procedência dela. 

,· 

Embora lançado no parágrafo 2º do artigo 6º da 
Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, o conceito de direito 
adquirido, como soe acontecer toda vez que o legislador procura definir 
alguma coisa polêmica, é melhormente explicitado pela doutrina. Mas, o 
conceito propriamente dito, enunciado às dezenas, a despeito da 
respeitabilidade dos seus respectivos autores, todos eles grandes juristas 
estrangeiros ou nacionais, perde significado frente à supremacia da 
Constituição. Por isso mesmo, o emérito Moreira Alves já disse, há muito 
tempo, que "não há direito adquirido contra a Constituição>'. O preceito 
encontradiço nas Constituições Brasileiras de que a "lei não prejudicará o 
direito adquirido, ~ ato jurídico perfeito e a coisa julgada" tem como 
destinatário o legislador ordinário, que pode ser o Poder Legislativo, o 
Poder Executivo e. até mesmo o Poder Judiciário, na medida em que a 
decisão judicial "faz lei" entre as parles litigantes. LEI, na hermenêutica 
constitucional, é todo édito infra constitucional. A despeito dessa 
destinação, que é. importante, avulta sobremaneira o princípio da 



. ·. Acima dessa colocação, avulta, ainda mais, a 
questão do direito intertemporal, na medida em que a Constituição nova, 
que tem eficácia imediata, pode atingir ou não os efeitos de atos praticados 
sob a égide da Constituição anterior. Aí, o conflito é entre duas 
Constituições, ambas válidas. Uma revoga a outra, como conseqüência 
lógica-jurídica, naquilo que não conflitarem, sendo que os preceitos da 
antiga, não conflitantes, .se ordinarizam, passando a fazer parte do sistema 
positivo. Vale dizer: não há dificuldade alguma no conflito entre a 
antecedente a posterior. Esta supera aquela. 

Assim, o grande debate se reduz a dois temas: 

Primeiro: A posslbílidade 011 mio de ~e produzir situuçõas juridicus 
atnpuradus pela Constituição ,111tig11 no tempo em que vigora 
Constitutção nova 1111e veda ,, produção daquelas situações 011 lhes 
altera o modo de produção. 

Segundo: A possibilidade 011 nãu t/11 continuação tios efeitos de 
situações iurtdtcos protl11zitlt1s sob o pâli» da Constituição 11u1•ci que 
titio mais admite a produção daquelas situações juridicas 011 que, 

1 
·,: \ mesmo udmitlndo, a/tem u extensão elos efeitos dessas situações. 

'·· Frente a essas duas colocações, a doutrina e a 
jurisprudência admitem a possibilidade de se produzir situações jurídicas 
na primeira, bem como admitem a possibilidade da continuação dos efeitos 
na segunda. :. 

No caso sub judice, os Autores estão cobertos 
pelo manto da legalidade, podendo invocar a irretroatividade não só da 
EC/69 e da CF/88 como da legislação ordinária, eis que adquiriram o bem 
da vida perdido para a União denlro do instituto de direito vigorante à 
época das primitivas licitações. Qualquer vício nessa licitação foi sanado 
pela conduta permissiva, complacente e ratificadora da União. Logo, 
inegável é o direito dos Autores serem desapropriados e de não perderem, 
sem acesso ao judiciário, os seus bens. A garantia é constitucional. A não 
se admitir tal direito, teríamos um verdadeiro CONFISCO, que é repudiado 
pelo sistema jurídico brasileiro. 

Ponto crucial, como é óbvio, é a possibilidade 
jurídica da presente ação, frente aos. equívocos dispositivos constantes <lo 
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Com efeito, a postulação dos Suplicantes não se 
choca com essa vedação constitucional porque a ação ora proposta não se 
dirige contra a declaração de nulidade abstrata contida nos referidos 
preceitos, mas sim, contra a série de antecedentes administrativos que, 
mediante portarias, dcc1\~~tos e leis - sem audiência dos Autores declararam 
que determinado território fosse considerado como "terras ocupadas pelos 
silvícolas". 

~' 
A vedação desses preceitos - no sentido de coibir 

ações contra a União - é dirigida àquelas situações onde as terras indígenas 
foram demarcadas, destinadas ou afetadas, ANTES de serem licitadas ou 
alienadas pelos Estados-Membros. Se assim não fosse, a Lei 6001/73 não 
permitiria a ação demarcatória (que é imprescritível), nem a petitória 
(restrita à reivindicatóriajcontra a demarcação já havida. 

A vedação constitucional de ação de indenização 
contra a União, restringe-se aos casos em que a nulidade é aplicada por 
decisão judicial contra os -atos ou efeitos que visaram ( ou visam) obter o 
domínio e a posse ele terras já declaradas ou afetadas, anteriormente, como 
indígenas, e NÃO pari· os casos em que a UNIÃO FEDERAL é 
responsável solidária pelos atos discricionários, praticados com desvio e 
abuso de poder pelos seus agentes, como foi o do concreto exemplo da 
criação da Área Indígena·Aripuanã. 

Ora, na espécie, - cm 1960 e 1961 - quando não 
vigia a vedação constitucional, nem a declaração de nulidade abstrata, o 
lote da Gleba J.K. foi licitado pelo Estado de Mato Grosso sem que 
houvesse nenhum óbice constitucional. Assim, se os dispositivos 
nulificadores dos atos e vedadores do acesso ao Judiciário, foram editados 
na EC/69, é evidente que as licitações em pauta devem ser consideradas 
atos jurídicos perfeitos, cobertos pela garantia constitucional. 

De resto, a proibição constitucional é para 
as ações de indenizações fundadas da declaração de nulidade "ín concreto", 
e NÃO para as ações baseadas na responsabilidade da União pela infração 
dos princípios constitucionais aqui invocados. 

\' 

·: 'Por último, no terreno da possibilidade jurídica, a 
presente ação não se dirige contra a declaração « in abstrato" da nulidade 
do título de domínio dos Autores e seu respectivo registro imobiliário, mas, 
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sim, em razão do perdimento do bem e em razão do princípio 
constitucional da responsabilidade do Estado pela infração de uma série de 
garantias constitucionais que, de forma nítida e expressa, sobrepujam o 
equívoco e inconstitucional preceito, que, no fundo, revela duas 
repugnantes figuras do: direito de antanho: o confisco e a proibição ao 
acesso ao Poder Judiciário. 

É cediço que a perda do bem do particular para o 
Poder Público resolve-se em perdas e danos. Na espécie, a desapropriação 
indireta, sem o devido processo legal, quando os Autores, através de seu 
antecessor, foram obrigados a entregar a Gleba J .K. para a Funai. 

Seria despiciendo, depois da longa argumentação 
alusiva aos fundamentos do caráter pessoal do pleito, reproduzir, aqui, os 
mesmos tópicos onde os Autores deduziram matéria relevante e que 
servem, também, parar -fundamcntar a natureza real da presente ação 
( desapropriação indireta). 

O que importa é dizer que o bem desapropriado 
indiretamente é a totalidade da Gleba J.K., situada no Município de 
Aripuanã, em Mato Grosso, com área de 9.992 hectares, acima citada, 
objeto da Matrícula n~61.0 I 1 do Cartório do 6° Oficio de Registro de 
Imóveis da Comarca de.Cuiabá, cujo imóveis continha considerável reserva 
florestal, além das áreas de cerrado, capim nativo e pastagens artificiais. As 
benfeitorias são aquelas acima relacionadas das quais a União se apossou 
sem pagamento algum. 

ALGUMAS SIGNIFICA.TIVAS CONCLUSÕES QUE REPETEM OU 
SE ACRESCENTAM AOS JÁ INVOCADOS FUNDAMENTOS 
JURIDICOS PARA ABONAR A PRESENTE AÇÃO, NÃO 

DESCARTANDO OS. AUTORES A MÁXIMA: "DA MIHI FACTUA{, 
DABO TIBI JUS", PELO QUE OS REFERIDOS FUNDAMENTOS E 

AS REFERIDAS~CONCLUSÔES NÃO SÃO ESGOTANTES. 

a) a União infringiu o princípio da isonomia. 

b) a União é responsável pelo erro ele 
planejamento. 

:,·,-~ e) a União, ao indenizar alguns do mesmo grupo 
hegemônico, é obrigada à indenizar os demais . 

. >. 
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d) ,'i época da identificação, delimitação e 

homologação da Área Indígena Aripuanã ( 1991) o direito de propriedade 
era ilimitado) salvo a desapropriação. Logo, se os Autores perderam o bem 
da vida para a União e Fundação Nacional do Índio - Funai, devem ser 
indenizados, pela terra nua, benfeitorias e cobertura florestal (artigo 153, 
parágrafo 22° da Emenda Constitucional de 1969). 

e) o sistema constitucional brasileiro não permite 
a existência de "tribunais de exceção". A supressão do acesso ao Poder 
Judiciário previsto, de forma equívoca, na EC/69 e na CF/88 (arts. 198 e 
231, respectivamente) é meio indireto de criação de "Tribunal de Exceção". 

f) o direito de propriedade não foi extinto pelo 
artigo 198 da EC/69 e pelo artigo 231, parágrafo 6º da CF/88. No caso em 
tela, não se trata de opor direito adquirido contra a Constituição. Na 
realidade, quando d .. 'direito adquirido advém de norma inseria na 
Constituição anterior, a não ser por disposição expressa da nova CF é que 
esse direito pode ser extinto, daí para frente. Antes, não. (vide RT 65/435- 
439). 

, g) o arligo 198 <la EC/69 que vedou o acesso ao 
Judiciário é DIREITO.NOVO, não podendo, assim, prevalecer contra quem 
já era'proprietário em.1961. 

h) o beneficio do "reassentamento" deve ser 
substituído "in pecúnia", equivalente ao valor <lo bem perdido, sendo as 
benfeitorias apuradas em separado. 

i) as primitivas alienações em 1960 e 1961 pelo 
Estado de Mato Grosso aos primeiros licitantes foram atos jurídicos 
perfeitos, de efeitos imutáveis, levando-se em conta o ordenamento jurídico 
brasileiro, na época. 

j) antes da CF/67 somente os Estados-Membros é 
que afetavam ou destinavam terras, - que eram suas - para uso dos índios. 
Jamais a União. 

k) além da boa-fé, aos Autores se deparava a 
APARÊNCIA do ,BOM DIREITO, circunstância essa coberta pelo 
princípio da Segurança. Jurídica, mormente para quem destinou 1 O anos de 
suas vidas, através de seu antecessor, para produzir, e não especular. .. 



DOS PEDIDOS 

Conforme os Autores já esclareceram no tópico 
referente à composição da lide, esta se compõe de uma dupla natureza - a 
pessoal e a real - as quais por sua vez visam a condenação da União nos 
pedidos de indenização das benfeitorias e de reparação patrimonial das 
terras e florestas da Gleba J .K., as quais os Autores dão o valor meramente 
estimativo de R$ 100.000,00 ( cem mil reais) e R.$ 100.000,00 ( cem mil 
reais), respectivamente; 

1 

. O direito à percepção do valor atualizado das 
benfeitorias acima referidas, está ancorado no artigo 516 do Código Civil e 
no artigo 231, parágrafo 6°, in fine, da Constituição Federal de 1988. A 
reparação patrimonial das terras e florestas ela Gleba J.K. está ancorada nos 
fundamentos jurídicos. de feição pessoal e real retro deduzidos. Assim, os 
Autores pedem a Vossa Excelência a condenação da União Federal ao 
pagamento desses dois pedidos, cada um deles com suporte jurídico 
distinto, mas também, comum. 

Além disso, os Autores querem, no plano da 
validade, interromper prescrição contra a União Federal e contra a 
Fundação Nacional do .Índio - Funai, no tocante à nulidade dos atos 
administrativos que culminaram com a criação da Área Indígena Aripuanã, 
se, porventura, decaírem da presente ação que se opera no plano da 
existência. Assim, c01p a citação desta, nela fica incluída a pretendida 
interrupção se, no futuro, os Autores necessitarem de pleitear o seu direito 
com fundamento na alegada nulidade . 

.. _Os Autores não podem ficar indenes. A 
monumental prova aqui pré-constituída indica que cabe à União indenizá 
los, tamanha a responsabilidade dela na formação do nexo causal. Seja com 
caráter restitutório, seja com caráter indenizatório, a causa petendi da ação 
que é de natureza pessoal e real visa um único e mesmo resultado, motivo 
pelo qual, tanto no âmbito pessoal como no âmbito real, as verbas às quais 
os Autores desejam que a União seja condenada serão iguais, no tocante ao 
valor da terra, das florestas, das benfeitorias, da correção monetária, dos 
juros compensatórios, dos juros moratórios, dos honorários de advogado e 
de peritos e das despesas e custas judiciais, tudo de modo a evitar qualquer 
desconformidade ou discrepância se apenas uma das faces da ação 
prosperar. Assim, o· parâmetro da face pessoal, no tocante às verbas 
indenizatórias, será o· mesmo da face real no que tange à condenação, 
propriamente dita. Todavia se a ação for acolhida pela sua dupla natureza, é 



Os Autores protestam pela produção de todos as 
provas em Direito permitidas não só na fase de conhecimento como na fase 
executória. 

REQUERIMENTO 

Pelo exposto os Autores requerem a Vossa 
Excelência se digne: 

t· a) ordenar a citação da União Federal e da 
Fundação Nacional do Índio FUNAl, nas pessoas de seus representantes 
legais visando a interrupção da prescrição com vistas a eventual ação de 
nulidade dos atos administrativos que criaram a Área Indígena Aripuanã; 

b) ordenar as citações da União Federal e da 
Fundação Nacional do Índio FUNAI, nas pessoas de seus representantes 
legais para virem contestarem a ação aqui proposta; 

e) ao final, julgá-la procedente sob uma ou oulra 
ou ambas as naturezas, para acolher os pedidos feitos, isto é, condenar a 
União a indenizar as benfeitorias e a reparar a perda da Gleba J.K. da qual 
se apossou, pelos valores ( e bem assim a área exata, em hectares) que 
forem apurados em execução, mediante arbitramento ou perícia, acrescidos 
de correção monetária, juros compensatórios e moratórios com fixação do 
termo Ha quo" por Vossa Excelência, bem como condenar a Ré ao 
pagamento das custas, despesas judicias, honorários de peritos e honorários 
advocatícios na base qu_e forem arbitrados. 

, 
: ' 
'; ~) a despeito de entenderem que a natureza da lide 

e a personalidade da União dispensam a· intervenção do Ministério Público 
Federal, mas levando em conta as posições conflitantes da doutrina e da 
jurisprudência acerca do que se entende por "interesse público", os 
Autores, "ad cautelam", requerem a intimação do referido órgão para que 
se manifeste após a resposta da parte contrária) nos termos do artigo 82 
inciso III do Código de Processo Civil. 
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Termos em que, 

Pede deferimento. 

Cuiabá, 10 de janeiro de 2.000. 

Pp. Faber Viegas OAB/MT. 2.105-A 
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