
CENTER FOR THE CONSERV ATION OF NATURE 

11nR~CER SORR[ O OBJETO on ncno DE REINTEGRncno DE POSSE NR.93.174-4. 
nUTORES - SEBASTIAO DE nssrs E OUTROS 
RE - FUNnJ E LINIAO FFDfNnL 
COMUNIDADE INDIGENA PARES! - SUBGRUPO KAXINITI 

SEBASTIAO DE ASSIS E OUTROS, Ingressou com a AGAO 
DE REINTEGRACAO DE POSSE na Justlca Federal de Mato Grosso contra 
a FUNAI alegando que tiveram area de sua posse esbulhada por ln 
dfos Pareeis com a comando do administrador regional da Funat de 
Tangara da Serra. Alem do esbulho teriam sido praticados atos de 
vandal Ismo, furto e carcere de alguns autores. Juntaram documen 
tos de posse antiga bem como certldao negativa da Funal datado de 
14.07.75, firmado pelo entao Presidente da Funai ISMARTH DE 
ARAUIJO OLIVEIRA, afl rmando que na referida area nao foi consta 
tado aldeamentos indigenas. 

A Julza em ex~rctclo, Ora Maria Divina Vitoria em 
25.03.93, decidiu as fls, denegar a I lmtnar por ter considerado 
nao haver provas suficientes do alegado na Inicial; dstgnou data 
para a Justlficacao previa e mandou que fosse remetida copia ao 
Mlnlsterto Publico Federal. 

A aud1encla de Justlflcacao previa foi presidida 
pelo Juiz RUBENS MARTINEZ, que em 13.10.93 proferiu a declsao: 

"1. Tenho que, com as Justlflcacao previa, os au 
tores confirmaram as alegacoes da inicial; 

2. Concedo entao a I lmlnar plelteada para que os 
mesmos seJam reintegrados na posse da areado 
1 1 t i g I o ; 

3. Os bens moveis retirados da area nela deverao 
ser repostos; 

4. Requisite-se forca policial, se n e c e s s ar l o : 

5. Intimem-se ..•... " 

A deciao acima transcrita foi agravada pela re 
<FUNAI) em 16.11.93, estando o respectivo Instrumento em fase de 
processamento. 
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Tambem a re (FUNAI) Impetrou mandado de seguranca1 

buscando dar efeito suspensivo ao agravo, porem, a seguranca foi 
denegada. 

o cumprimento da declsao fot deprecado ao Juiz da 
comarca de Diamantino (MT). 

As Res FUNAI e UNIAO FEDERAL ajuizaram conjunta 
mente petlcao, requerendo que o cumprimento da medida ficasse ao 
encargo da FUNAI, e mais um prazo de 07 (sete) ·dias para atender 
a medida concedida. o Juiz deferiu o pedido e comunicou ao Juiz 
deprecado. 

Em 25 /11/93 os autores peticionaram alegando que 
o adm1nlstrador regional da FUNAI estaria obstacul lzando o cum 
primento da declsao a cargo do Julzo deprecado. 

A Re FUNA1 em 29/11/93 pede a Juntadaa de documen 
tos que defendem seu administrador regional das acusacoes de que 
estaria criando obstaculos ao cumprimento da declsao. 

O Dr. RUBENS MARTINEZ em 14/09/93 emite relatorlo 
do processo em tela, a pedido do relator do mandado de Seguranca. 
Dr: leite Soares do Tribunal Regional Federal da 1a reglao, onde 
ao final, assim, Justifica sua decisao: 

nA declsao recorrida foi a que me 
pareceu mais razoavel diante das ·evidencias de esbulho violento e 
de posse anterior lnconteste. Ha noticias de que a area em ques 
tao Integraria "conforme ato administrativo do Sr. Presidente da 
Funal - Area lndlgena Marechal Rondon."Nao ha noticiais entretan 
to, de qualquer demarcacao da referida area." 

As Res FUNAI e UNIAO FEDERAL apresentam suas con 
testacoes em 24/01/94 e 18/03/94, respectivamente. 

o Juiz deprecado para cumprimento da medida I iml 
nar Justificando o nao cumprimento da declsao do Julzo deprecan 
te, alega om í s s a o do 7o b a t a r n e o da Pollcla Militar e determina 
em 15;03.94 o prazo de 15 dias· para o cumprimento da I lmlnar, re 
novando o oficio requlsltorlo de 200 homens devidamente armados e 
municiados para o cumprimento da medida, "que deve ser levada a 
cabo Imediatamente .... " 
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Petlcao da Re (FUNAI ), ajuizada em 17/04/94, da 
conta da lnsatlsfacao dos lndlos noticiada na Imprensa e requer a 
suspensao dos efeitos da I fmlnar e nova audlencla em carater es 
pecial para oltlva dos lndlos. 

o Juiz Dr: Rubens Martinez acolhe o pedido da FU 
NAI no que se refere a suspensao dos efeitos da declsao e suspen 
de por 60 dias os efeitos da medida I lmlnar, numa declao de 
18.04.94. 

O Mlnlsterlo Pub1 lco peticiona nos autos pela pri 
meira vez e requer pericia antropologlca; os autores aJulzam pe 
tlcao contestando a suspenao dos efeitos da I lmlnar. 

A Re (FUNAI) em 30.05.94 petlclona nos autos RE 
QUERENDO a revogacao da I lminar ou a permanencla dos lndlos no 
local onde se encontram, com base no documento novo que Junta. 

Em 01.06.94 a comunidade indlgena, atraves de sua 
procuradora, que este subscreve, peticiona requerendo ser acolhi 
da nos autos na qua I l d ade de ass l stente da R,e ( FUNA 1). 

Os autos se encontram concluso para sentenca. 

E o relatorlo. Segue parecer. 

Inicialmente, quando os autores alegam na exordial 
que teriam sido surpreendidos pelos lndlos da "reserva" distante 
150KM da area em I ltlglo, tentam, e ao que parece conseguem con 
vencer o douto Juiz Rubem Martinez, que nessa area nunca houve 
presenca lndlgena. 

Porem, apos visita a area, e anal lse dos autos, 
pude constatar o que segue: 

Existe na referida area, uma aldeia que tem como 
ai lcerce o predlo da antiga estacao telegraflca Pareeis e duas 
casas de guarda-fios em condlcoes precarlas de uso. Ao lado tem 
uma pequena casa de madeira onde dorme a lndla ü l a I r Zoromara, a 
qual Inclusive e mencionada nos autos pela alcunha de "FIA", a 
duzentos metros existe uma casa de Taipa, habitada pelo lndlo 
Valmir filho de ü l a t r zoromara, com sua mulher e tres filhos me 
nores. AI las, menclou o t n d t o Valmlr, que a casa onde mora foi de 
seu avo, Joao Zoromara, que trabalhou como guarda-flos da estacao 
telegraflca, aposentou-se, e , morreu em 1992. 

" ,~,,{' 
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Existem ainda mais duas casas de madeira tambem em 
sltuacao precarla de moradia, habitadas pelo lndlo Ariovaldo Zo 
romara e mais um lrmao e seus faml I lares. A mais ou menos 30 me 
tros do predlo da Estacao Telegraflca foi Iniciada a construcao 
de 05 (cinco) casas, que disseram os lndlos, ser a obra da empre 
sa OVETRIL, que teria trocado aquela area com o Sr: ozenlr de 
Araujo, um dos autores da Acao de Reltegracao de Posse. 

De acordo com o relato da t n d l a DJalr, o conflito 
com seus vizinhos foi agravado pelo Inicio da referida construcao 
dentro da area Interditada pela funal para estudos e demarcacao, 
atraves da Portaria 574/90, conforme placas Indicativas fixadas 
no local. Relataram-nos os lndlos, que por o e a e r a o desse confli 
to, pediram aJuda aos seus parentes que tem area demarcada, - a 
Area lndlgena Paresl - a 150 KM de distancia, os quais se deslo 
caram e vieram ate a area onde deflagrou-se o confl lto. 

retornaram 
apreendido 
demarcacao 
dlos Paresl 

Esses lndlos hoje Ja nao mais se encontram ai 1, 
a sua area de origem, levando consigo o maquinarJo 
dos fazendeiros como forma de assegurar uma acao de 
concreta pela Funai, da area de seus parentes, os ln 
do subgrupo Kaxlnitl, afinal, Interditada desde 1990. 

A bem da verdade, tivemos a oportunidade de tn lo 
co, observar que ai 1, naquela local Idade da Area indJgena da Es 
tacao Pareeis, reside uma pequena comunldade lndlgena que agoni 
za, sofrendo na carne, um preco multo alto por conta da ocupacao 
irresponsavel e da expansao agrlcoJa desordenada do nosso estado. 

No que se refere a anal í s e dos autos, pudemos ob 
servar que quando os autores relataram na sua Inicial o esbulho 
praticado por 200 lndios vindos de uma area demarcada a 150KM de 
distancia, tentaram maliciosamente negar a exlstencla dos lndlos 
Pares!, ocupantes tradicionais da areado lltlglo. AI las, ocupan 
tes estes tao conhecidos pelos fazendel ros, que sao chamados ate 
por apelido, como e o caso da l n d l a DJalr Zoromara, mencionada 
nos autos com "FIA". 

Em contradlcao as alegacoes dos autores, existe um 
relatorlo acostado aos autos elaborado pelo grupo de estudo com 
posto de um antropologo, um tecnlco lndlgenlsta e topografo, que 
subsidiou a tnterdlcao da area pela Funal, no qual constam fartas 
lnformacoes acerca da ocupacao tradicional daquelas terras pelos 
lndlos Paresl do subgrupo Kaxlnltl. 
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Nos seus relatos Marechal Rondon confirma os pri 
meiros contatos com esse grupo Pares!; tanto asstm e verdade, que 
em referencia aos tndlos ai I encontrados nomlnou a Estacao Tele 
grafia, de "Estacao Telegraflca Pareeis". 

Ademais existem trabalhos de pos-graduacao na area 
de antropologia sobre os lndlos Pares! que atestam a ocupacao dos 
lndlos Paresl naquela reglao, sendo que o trabalho da Antropologa 
Fatlma Roberto menciona que um dos prlmerlos relatos acerca do 
povo Pares! data de 1723 e foi escrito por um bandeirante preador 
de lndlos, Antonio Pires de campos, narrando uma estadia entre 
suas aldeias, ainda em 1718. Ele chamou de "Paresls" os que, mais 
propriamente seriam os Kaxlnltl e registrou que o seu habitat era 
o planalto divisor de aguas do Paraguai, nas aguas do norte, 
abaixo dos "Mahlbarez", os Walmare, numerosos tanto quanto eles e 
com as mesmas condlcoes culturais. 

Relata no seu trabalho, a antropologa Fatlma Ro 
berto, que o viajante Bartolomeu Bossl (1863) como Nlcolao Bada 
rlottl (1868) e o etnografo Karl vo den Stelnen (1887) 1940), In 
ternou-se pelos sertoes do Arlnos, levando consigo um sextante e 
uma maquina fotograflca, com a qual assustou os Paresl, fotogra 
fando-os pelo caminho. Procurava riquesas, "colosales riquezas 
Inertes y olvidadas", p r t n c t p a l rne n t e a borracha, que vicejava nas 
matas logo ao norte de Diamantino, adentrando no terrltorlo tra 
dicional dos tndlos. De Diamantino em diante, ele disse, a geo 
grafia estava completamente as escuras e os unlcos habitantes que 
encontrou foram os lndlos Paresl, ate chegar as margens do Arl 
nos, na latitude de 14 graus. A sete leguas a oeste de Vlctorlana 
<a noroeste de Diamantino) - "donde se escucha la ultima voz 
e r I s t I a na " ( : 84 ) • 

Tambem o Viajante Nlcolao Badarlottl durante 05 
meses acompanhou uma expedlcao de exploracao das matas da borr 
cha, percorrendo o terrltorlo dos Paresl a noroeste de Diamanti 
no. A localidade de Afonso, ele disse (5:58-9), era o·ultlmo ba- 
1 uarte da e I v 111 zacao", onde morava e govenava o pau 11 sta Marce 
l lno Prado, que mantinha amistosas relacoes com os mais vlslnhos 
dos lndlos Pareeis" C:60). 

A area em referencia ainda nao foi demarcada, po 
rem mesmo nao estando demarcada, esta Interditada pela Portaria 
nr. 574 de 12.06.90, que lncluslve aponta seus I Imites. 
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E lnconteste o dl rei to do lndlo a terra por ele 
ocupada Independentemente de estar a mesma medida e demarcada. A 
nossa Constltuicao Federal de 1988 no seu artigo 231 e paragra 
fas, reconhece aos lndlos sua organlzacao soei ai, costumes, 1 in 
guas, crencas e tradlcoes, e os dl rei tos orlglnarios sobre as 
terras que tradtclonalmente ocupam. 

o reconhecimento feito pelo artigo 231 e paragra 
fas da Constltutcao Federal e no sentido de afl rmar que presentes 
os elementos necessarlos para definir a posse lndlgena, o direito 
a terra existe e se legitima Independentemente de qualquer ato 
constitutivo. A demarcacao feita pelo estado, e ato meramente de 
claratorlo, cuJo obJetlvo e apenas precisar a extensao da posse e 
assegurar a plena eflcacla do dispositivo constttuclonal. 

Mister se faz ressaltar que o principio de que nas 
terras autorgadas a particulares, seria sempre reservado o direi 
to dos Jndlos, primarias e naturais senhores dela, data do Alvara 
de 10 de Abri I de 1680, e, todas as constitui coes da Republ tca 
asseguraram a posse lndlgena sobre as terras que tradlclonalmente 
ocupam. 

Constam dos autos elementos que caracterizam a 
posse lndlgena na regi ao, em especial, os depoimentos das teste 
munhas d o p r o p r I o auto r 1 anca d os p o r o e as l a o d a a u d I e n e I a d e J 'u s - 
tlcacao previa afirmando e local lzando a presenca de lndlos pro 
xlmo a area ocupada pelo autor Sebastlao de Assis. 

No entanto, o douto Juiz Rubem Martlnz da 3a Vara 
Federal de Mato Grosso, em Culaba, Julgando a Acao de Relntegra 
cao de Posse, objeto desse Parecer, em sua declsao nao levou em 
conslderacao os direitos orlglnartos lndtgenas, em frontal des 
respeito a constitulcao Federal, bem como a Lei Federal 6001/73. 
AI las, contrariando Inclusive entendimento doutrlnarlo maJorlta 
rlo, senao vejamos o ensinamento do Insigne.mestre Pontes de Mi 
randa em seu comentaria a constltutcao de 1969, ln verbis~ 
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n 2.Silvicolns e terras possuidas - o texto res 
peita a posse do silvicola, posse a que ainda 
F::igc o pressuposto da permanencin. O Juiz 
que conhecer de alguma questao de terra deve 
aplicar a regra juridica, desde que os pres 
supostos estejam provados pelo silvicola, ou 
constem dos autos, ainda que alguma das par 
tes ou terceiros exiba titulo de dominio. 
Desde que ha posoe e ha permanencia ou loca 
1 izncao permanente, a posse da terra e do 
nativo, porque assim o diz a constituicao. 
Os Juizes nao podem expedir mandados posses 
sorlos contra sllvicolas que tenham posse 
permanente. (in Comentarias a Constituicao 
de 1967 - Tomo VI, pag. 455)".(grifo nosso) 

Ora, a referida dectsao nada mais fez do que rati 
ficar a prevalencla dos princlplos Individual lsta da propriedade 
privada sobre os direitos coletivos. Decidiu pelo dl rei to de pro 
priedade Individual sob a alegacao de posse lnconsteste. AI las, o 
douto Juiz, num relatorlo feito ao relator do mandado de seguran 
ca Impetrado pela funal, assim defende sua declsao: 

"A decisao recorrida foi a que ~Q pareceu 
mais razoavel diante das evidencias de es 
bulho violento e de posse anterior incos 
te. Ha noticias <lc que a area em questao 
integraria "conforme ato administrativo do 
Sr. Presidente da Funai ••••• Area Indigena 
Marechal Rondon". Nao ha noticiais, entre 
tanto de qualquer demarcacao da referida 
area. 

Ora, a prova de posse lnconteste e um titulo apre 
sentado pelo autor Sebastlao de Assis datado de 1992, portanto, 
posterior a lnterdlcao da area, com confrontacoes extremamente 
pouco detalhadas, transmitido de um adquirente que teve seu titu 
lo apartl r uma acao de usucaplao em 1976, exatamente no auge das 
invasoes de areas lndlgenas por conta da expansao agrlcola e da 
ocupacao do estado. Quando Inclusive a Funal se posicionou par 
cialmente ao lado dos fazendeiros, firmando certidoes que atesta 
vam a lnexlstencla de aldeamentos lndlgenas, 11berando terras pa 
ra os fazendeiros e Incentivando seus empreendimentos. 
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AI ias, como esta registrado na historia dos povos 
lnd!genas e tambem no processo de reconhecimento de suas terras, 
os espacos tradicionais dos mesmos nunca foram devidamente res 
peitados. No seculo passado, onde a tonlca geral foi a conquista 
de espaco, ntentava se controlar os lndtos, concentrando-os em 
aldeamentos: ndeslnfestavam-sen assim os sertoes. Nas areas de 
ocupacao colonlal antiga, tentavam-se extinguir os aldeamentos 
1 lberando as terras para os moradores. Essas dlferencas regionais 
nada mais eram, portanto, do que duas etapas de um processo de 
exproprlacao.n (cf. Manuela cunha, 1992:3) 

Ha que se concluir portanto, que a fl losofla Jurl 
dlca do seculo XX esta profundamente arraigada ao Individual tsmo, 
ao Individuo como centro de todo mundo Jurldlco, sobrepondo-se ao 
direito social e coletivo. Dai decorre a crise amplamente denun 
ciada do dl rei to. Os Institutos tradicionais do direito e um en 
trave para o progresso social e democratlco da sociedade. 

Assim sendo, entendo que todos aqueles afetos a 
questao lndlgena, tem elementos suficientes para contribuir para 
a reversao do quadro atual, sol !citando ao Ilustre juiz da Justl 
ca Federal de Mato Grosso, Sr: Rubem Martinez, que diante dos fa 
tos alencados e documentacao constantes dos autos, reveJa sua de 
clsao, dando prosseguimento ao feito ate sentenca de merlto, mo 
mento em que a proprla comunidade podera provar sua ocupacao tra 
dicional na area ora demandada, uma vez que tem legltlmldade para 
Ingressar em Julzo em defesa de seus dl rei tos conforme expressa 
mente determina a norma do artigo 232 ln verbls: 

nos indios, suas comunidades e orga 
11i~Jcoes sao partes legitima~ para ingres 
~ar em juizo em defesa de seus direito5 E 
interesses, intervindo o Ministerio Publi 
coem todo~ os atos do processo." 

Por outro lado, em que pese a declsao Judicial que 
em multo vem transtornando a vida daquela comunidade, mister se 
faz que tambem seJam feitas correspondencias ao governo brasl lel 
ro, na pessoa do I lustrlsslmo Ministro da Justlca, no sentido de 
proceder a demarcacao da area referida, posto que esse e o velo 
do grande conflito em tela. 

Culaba, 01 de Junho de 1994 

____ /1-fff~a#J-------·---- 
Mara Rubla de G.F. carvalho 
Presidente 
OAB/MT 3.872 

Rua Bartlo dt Melgaço, 3988 • Sala 105 • Phont (065) 322-86!0. Cuiabd • MT ·Brasil/ 1611 - l69th PI SW • L1nnwood, WA 98037 • Phone 206-743-3158. USA 

Centro para conservação da Natureza· BRASIL 


