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M{,\iist~io Público Federal, pelo Procurador Regional da República 
e§peci~lmente designado pela Portaria n9 521, de 1~ de junho de 
J,.~:4 d<;i Excelentíssimo Senhor Procurador Geral da República, 
pbõlic~a no Diário de Justiça da União aos 6 de junho de 1994, .. ~~ ~! au~s da 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

que move em face do Estado do Tocantins, vem dizer que: 

Intróito 

1 - Como é de conhecimento público o notório (art. 334, I do 
Código de Processo Civil), o Estado do Tocantins está planejando 
e executando estrada com o objetice de efetivar a ligação entre a 
Capital Palmas e a cidade de Lizarda. Para a consecução de seus \ 
objetivos rodoviários o Estado réu vem turbando a posse mansa e 
pacifica que o povo Xerente mantém de suas duas reservas (Funil e 
Xerente). 

2 - A liminar anteriormente concedida por Vossa Excelência foi 
cassada pelo Tribunal Regional Federal da 1~ Região. A referida 
cassação, evidentemente, não pode e não será discutida nestes 
autos. 

3 - A questão que o Ministério Público Federal pretende discutir, 
nesta altura é a seguinte: 

4 - O principal problema que aflige as diversas nações indígenas 
que integram o povo brasileiro é, sem dúvida, aquele que diz 
respeito à preservação e manutenção de suas terras. A própria 
inserção da matéria em diversos textos constitucionais, desde 
1934, é uma prova bastante evidente de que o assunto é 
extremamente sensível. 

5 - Há 500 anos o País vive um processo de ocupação das terras l 
indígenas e de pressão sobre os diversos povos, empurrando-os em 
direção ao oeste. Já no século XVII, começaram a surgir leis e 
outros atos governamentais, que dispunham sobre o direi to dos 
índios às suas terras. Neste sentido, é interessante observar a 
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própria redação do Alvará Régio de 12 de abrir ~)~6?j."l1 pelo · .iã ,i . .;,, 
foi estabelecido que os povos indígenas "fora-Ía--os primeiros 
ocupantes e donos naturais destas terras(l)". Em razão da 
mencionada proclamação, o Estado deverá buscar compensar a enorme 
perda sofrida pelos índios, indicando e reconhecendo áreas que os 
indígenas poderão manter. 

-· 

6 - O Alvará supra aludido era destinado ao tratamento das 
questões relativas aos povos indígenas do Grão-Pará. O parágrafo 
4º determinou fossem destinadas terras aos índios que descessem 
do sertão. Havia a proibição explícita de que os silvícolas 
fossem mudados das terras a eles destinadas, sem que assim o 
consentissem. Os índios não estavam obrigados ao pagamento de 
qualquer tributo por suas terras. somente em 1758, pelo Alvará de 
08 de maio, é que as normas recém mencionadas se tornaram 
aplicáveis em todo o território da colônia. 

7 - Evidentemente que distância entre a norma legal e a sua\ 
aplicação concreta sempre foram mui to grandes em nosso Pais. 
Observe-se que a Carta Régia de 09 de março de 1718 reconheceu 
que os índios "são livres, e isentos de minha jurisdição que os 
não podem obrigar a saírem de suas terras, para tomarem um modo 
de vida que se não agradarão". 

8 - José Afonso da sil va(2) aponta que os dispositivos legais 
referentes às terras indígenas constituiam o instituto jurídico 
do indigenato, que é fonte primária de direito e não se confunde 
com a simples posse. Este instituto jurídico extrapola os limites 
do direito civil. Trata-se de um direito à própria sobrevivência 
que, no caso dos índios, está umbilicalmente ligado ao seu chão. 

9 - No moderno direi to brasileiro, as peculiaridades da posse 
indígena das terras foram reconhecidas pela lei nº 6.001, de 19 
de dezembro de 1973, que, em.seu artigo 23, dispõe: "Considera-se 
posse do índio ou silvícola a ocupação efetiva da terra, que, de 
acordo com os usos, costumes e tradições tribais, detêm e onde 
habita ou exerce atividade indispensável à sua subsistência ou 
economicamente ütil". 

Terras Indígenas 

10 - A importância do tema é tanta que a C.F.(3) dedica diversos 
tópicos ao problema. As terras indígenas são, inclusive, tratadas 
no dispositivo constitucional voltado para a ordem econômica e 
social. Veja-se o parágrafo 2 2 do artigo 176, que exige lei 
específica para o desenvolvimento da atividade garimpeira em 
terras indígenas. Esta não é, contudo, a única referência 
constitucional à garimpagem em áreas indígenas. A relevância da 
matéria é extraordinariamente grande e o próprio ato das 
disposições constitucionais transitórias estabeleceu um prazo 

l - Os dados legislativos foram colhidos em Tourinho Neto, Fernando da Costa - Os direitos originários dos indígenas sobre as '\ 
terras que ocupaa e suas consequências jurídicas, in, santílli, Juliana, op. sit. p. 9 e passi111. 
2 - Silva, José Afonso da - op.cit. ,p. 728 e passi.a. 
3 - Constituição Federal. 
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para a demarcação de todas as terras indíge ' ~f ~~x . 
artigo 67 do ADCT, a demarcação deveria estar co~~fb..~~ em p~ 
de cinco anos, a partir da promulgação da Constituição Federal. 
Desnecessário dizer que a determinação constitucional está longe 
de ser cumprida. 

11 - Foi reconhecido aos indios o direito originário sobre as \ 
terras que tradicionalmente ocupam. À União Federal foi atribuída 
a tarefa de demarcação de todas as áreas indígenas. Houve, como 
já foi visto acima, a fixação de período fixo para que a 
demarcação fosse concluída. 

- 1 
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12 - o conceito jurídico de terra tradicionalmente ocupada pelos 
índios tem os seus alicerces no próprio corpo da Constituição. O 
conceito se funda no seguinte: a) são as terras utilizadas para 
atividades produtivas; as imprescindíveis para a preservação dos 
recursos ambientais necessários ao bem estar dos índios e as 
necessárias à reprodução física e cultural, segundo seus usos 
costumes e tradições (art. 231, § 19); b) são destinadas à posse 
permanente dos índios, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das 
riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes (art. 
231, § 211). 

13 - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, portanto, 1 
não são terras que II imemorialmente" tenham sido ocupadas pelos 
indígenas. Podem ou não estar nesta condição. O fundamental do 
conceito é que as terras sejam essenciais ao modo indígena de 
viver, nada mais. Não se cogita da temporalidade do conceito. 

14 - As terras indígenas são terras federais e pertencentes ao\ 
domínio exclusivo da União. A própria união, entretanto, sofreu 
limitação de seus direi tos de proprietárias. Assim é porque o 
constituinte instituiu um usµfruto exclusivo dos índios sobre as 
riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, sendo 
imprescritíveis os direitos sobre as mesmas. 

15 - A inealienabilidade e a imprescritibilidade que gravam as 
terras indígenas opõem-se à União e às próprias comunidades 
indígenas, que, elas também, não poderão efetuar quelquer negócio 
jurídico que implique em qualquer tipo de disposição ou alienação 
de seus direitos sobre as terras. A disposição é sábia. O 
legislador constituinte, de fato, estabeleceu um mecanismo que 
impede sejam os índios "convencidos" dos beneficias que poderiam 
advir da alienação ou disposição de "um pequeno trecho" das suas 
terras. O princípio estabelecido na Lei Fundamental impede que, 
por interesses estranhos à comunidade indígena os índios se 
dividam e passem a se auto-destruírem. 

16 - A importância das terras indígenas para as diferentes nações 
indígenas é tão grande que a Lei Fundamental estabeleceu um 
inamovibilidade indígena. Os Índios foram constitucionalmente 
vinculados, na condição de povos, ao seu torrão. A remoção 
temporária de um povo indígena de suas terras somente pode ser 
feita em casos de epidemia ou catástrote, que ponha em risco a 
própria sobrevivência da população indígena. Em ocorrendo a 
hipótese mencionada, a remoção deverá ser referendada pelo 
Congresso Nacional. Admite-se, ainda, que, mediante deliberação 
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deverá haver 
origem. 

17 - A norma constitucional é plenamente justificável, pois, como\ 
se sabe, os índios se têm em conta como parte da natureza e da} 
terra. Não hâ maior violência que se possa cometer contra um \ 
indígena do que afastá-lo do seu natural habitat. 

em suas terras 

18 - A própria Constituição determina a absoluta nulidade e 
extinção de qualquer ato juridicq que te~ha por objeto a 
ocupação, o dominio e a pos se: das terras indígenas. Igualmente 
nulos e extintos são quaisquer atos ' que tenham por objeto a 
exploração de riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos 
existentes em terras indígenas. E Lei Maior ressalvou o interesse 
público da União, tal qual definido em lei complementar. As 
nulidades tratadas no § 6 Q do artigo 231 não ensejam qualquer 
indenização, excetuadas as benfeitorias realizadas de boa-fé. 

Direitos adquiridos sobre as terras indígenas 

19 - Um problema importante e que não pode deixar de ser abordado 
é aquele que diz respeito a pretensos direitos adquiridos por 
terceiros sobre as terras indígenas. Como está estabelecido pelo 
§ 6º do artigo 231 da Lei Fundamental, não é devida qualquer 
indenização em razão de atos ou negócios jurídicos praticados por 
terceiros e que envolvam terras indígenas. A única exceção é para 
as benfeitorias feitas por terceiros de boa-fé. A Constituição de 
1988 não criou novas áreas indígenas. Ao contrário, limitou-se a 
reconhecer as já existentes. Tal reconhecimento, contudo, não se 
cingiu às terras indígenas já demarcadas. As áreas, demarcadas, 
evidentemente, não necessitavam do reconhecimento constitucional, 
pois, ao nível da legislação infra-constitucional, já se 
encontravam afetadas as povos indígenas. O que foi feito pela 
Constituição foi o reconhecimento de situações fáticas, isto é, a 
Lei Fundamental, independentemente de qualquer norma de menor 
hierarquia, fixou critérios capazes de possibilitar o 
reconhecimento jurídico das terras indígenas. Não se criou 
direito novo. 

19 - É preciso estar atento ao fato de que as terras indígenas 
foram reconhecidas como pertencentes aos diversos grupos étnicos, 
em razão da incidência de direito originário, isto é, direito 
precedente e superior a qualquer outro que, eventualmente, se 
possa ter constituído sobre o território dos índios. A demarcação 
das terras tem única e exclusivamente a função de criar uma 
delimitação espacial da titularidade indígena e de opô-la a 
terceiros. A demarcação não é constitutiva. Aquilo que constitui 
o direi to indígena sobre as suas terras é a própria presença 
indígena e a vinculação dos índios à terra. 

20 - Ora, qualquer construção, qualquer. empreendimento encontrado·\ 
no interior das áreas indígenas deve ser tido, a partir da 
Constituição de 1988, como violador dos direitos originários dos 
indígenas sobre as suas terras. É não indenízável, a menos que o 
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terceiro interessado comprove, judicialmen~é.v, ~esb6nhecer o 
caráter indigena do território no qual te'rtW!. ..... ---t'ealizado o 
empreendimento em tela. Observe-se que, aqui, o terceiro não 
poderá invocar em sua defesa a norma contida no artigo 52, inciso 
XXXVI, da CRFB, pois houve expressa exclusão de quaisquer 
direitos adquiridos. A única exceção é em relação às benfeitorias 
de boa-fé. 

21 - Não se pode considerar de boa-sé, e portanto indenizável, a 
construção de uma estrada em área indígena, ainda não demarcada, 
pelo poder público estadu~l (na época, 9 antigo Estado de Goiás) 
e, após a demarcação das terras indígenas, o estabelecimento de 
projetos com o objetivo de ampliação·e asfaltamento da referida 
estrada, construção de pontes e outros equipamentos com vistas a 
ampliar e potencializar o seu tráfego. Inexistindo direitos 
adquiridos sobre terras indígenas, não há outra possibilidade 
constitucional que não a de determinar o __ fechamento da estrada e 
a proibição de quaisquer obras. 

Violação de direitos originários 

22 - O Estado do Tocantins, através de seus administradores, vem 
insistindo em violar os direitos originários dos indfgenas sobre 
as suas terras. Esta situação está confessada ao longo de todo o 
presente processo. O Estado não nega, e nem poderia, que a 
rodovia que está sendo construída passa por dentro das reservas. 
Quanto à ponte limita-se a dizer que a mesma ocupa um pequeno 
tr(cho da área indígena, por equivoco. 

23 - A situação acima descrita, evidentemente, é uma violação aos 
direitos constitucionais dos povos indígenas em exercerem o 
usufruto sobre as suas terras. 

24 - A repercussão da atitude do Estado do Tocantins sobre a 
comunidade Xerente é a mais negativa possível. Deve ser\ 
registrada, ainda, a prática rotineira da Administração estadual 
em buscar dividir as lideranças indígenas, levando-se a posicões 
contraditórias que, na verdade, servem somente para dilacerar a 
identidade cultural dos Xerentes. 

25 - Ocorre que, o réu, valendo-se, maliciosamente, da cassação 
da liminar, pretende constituir uma situação de fato 
irreversível. Isto é, pretende, "a toque de caixa", concluir toda 
e qualquer obra que esteja fazendo na região e depois fazer 
apelos ao "bom senso", à "necessidade de desenvolvimento" e 
outras alegações do gênero. 

26 - Evidentemente, V. Excia. com o destemor e despreendimento 
que tem demonstrado, neste e em outros processos, não permitirá 
que, sorrateiramente, se esvazie o próprio conteúdo do presente 
processo. 

27 - Não se pode desconhecer, ademais, que o Estado do Tocantins, 
através das mais diversas atitudes, vem estabelecendo um clima de 
confronto e animosidade entre os municípios de Rio do Sono e 
Tocantínia para com os Xerente. 
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28 - Este fato é de conhecimento de todos e vem sen~ctivulgado 
pela imprensa local. É indiscutível que, em face do adiantado 
estágio em que se encontra o presente processo, determina a 
prudência e a cautela que se aguarde a decisão final do mesmo. 

• 

29 - É necessário que se evite que o incentivo ao desrespeito à 
ordem constitucional e à própria ordem pública que vem sendo 
patrocinado pelo Estado do Tocantins cheguem a uma situação 
intolerável e incontrolável. 

REQUERIMENTO 

30 - Nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil, 
requer o julgamento antecipado da lide. 

31 - Tendo em vista a designação especial do signatário para o 
presente processo e, de acordo com o art. 236, § 2g do Código de 
Processo Civil, requer sejam feitas por carta as intimações do M. 

~ P. para o seguinte endereço: ~~ 

Paulo de Bessa Antunes 
Procuradoria Regional da República da 2ª Região 
Rua Uruguaiana, 174, 202 andar 
Rio de Janeiro, RJ 
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Termos em que 
Pede Deferimento. 

Palmas, 21 de junho de 1994. 

PAULO D 
República 
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