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O PODER JUDICIÁRIO E OS CONFLITOS POR TERRAS NO PARANÁ

O Momento Memória deste mês de Abril foi inspirado no Dia do Índio, tradicionalmente
comemorado em 19 de abril, por força do Decreto nº 5.540/1943, e no livro vencedor dos
prêmios literários LeYa (2018), Oceanos (2020) e Jabuti (2020), “Torto Arado”, de autoria do
geógrafo e doutor em estudos étnicos e africanos pela UFBA, Itamar Vieira Júnior.
A ficção traz, em seu pano de fundo, semelhanças com os Autos da Ação de Manutenção de
Posse nº 116, de 1931, que faz parte do acervo de Processos Históricos da Justiça Federal do
Paraná, disponível no Memória Online.
Nesta edição, trataremos desta Ação, seus personagens, tramas, e desfechos judiciais no
decorrer da história, também abordando a presença dos Índios Kaingang no Paraná.
Finalizamos com a importante Ação de defesa do território quilombola na cidade de Reserva do
Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, proposta pela Associação Quilombola Pró-Reintegração
Invernada Paiol de Telha-Fundão, cujo título de domínio das terras foi reconhecido pela 11ª Vara
Federal de Curitiba, especializada em conflitos agrários e temas ambientais.

Por dentro do Direito
O QUE SÃO AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE POSSE?
As ações possessórias estão previstas no artigo 560 do Código de Processo Civil (CPC) atualmente vigente, que prevê
que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.
As ações de reintegração e manutenção de posse, embora tenham o mesmo objetivo de recuperar o terreno do
suposto proprietário, são diferentes: enquanto, na primeira, busca-se recuperar a posse indevidamente perdida ou
esbulhada, de forma violenta, clandestina ou com abuso de confiança; na segunda, mesmo com a posse, não há como
exercê-la de forma livre.
A turbação ocorre quando um terceiro impede o livre exercício da posse sem que o legítimo possuidor a perca integralmente e muitas vezes se dá por meio
de um ato clandestino e violento. Seria o caso, por exemplo, da abertura de uma passagem ou caminho em um terreno alheio, da ocupação de parte de um
terreno – ou de um cômodo da casa -, sem que o dono perca a posse de toda a área. Quando isso acontece, o proprietário pode entrar com uma ação de
manutenção da posse, alegando a turbação, ou seja, a privação ou perturbação de seu exercício normal de posse.
Já o esbulho possessório é a retirada violenta do legítimo possuidor de um imóvel – residencial, rural ou comercial -, caracterizando-se como um crime de
usurpação - quando alguém invade com violência à pessoa, grave ameaça ou mediante concurso de mais de duas pessoas, um terreno ou edifício alheio. No
caso do esbulho, portanto, o possuidor de direito fica impedido de exercer sua posse.
Tanto as ações de manutenção de posse quanto de reintegração, se julgadas procedentes, resultam em um mandado de manutenção ou reintegração pelo
juiz, que determina a data limite para seu cumprimento.

No âmbito do processo...
O autor da ação foi o proprietário da Fazenda “Apucarana Grande”, com a área de 3.000 alqueires de terras, situada na
Comarca de Tibagy.
Na petição inicial da Ação de Manutenção de Posse, autuada no Juízo de Direito daquela Comarca, o requerente relatou
que por uma necessidade elementar de defesa de seus direitos de propriedade, teve e ainda tinha agregados no imóvel,
que se encarregavam de zelar pela integridade das terras e das matas, promovendo atos para a sua conservação.
Possuía também um administrador, com residência efetiva dentro da fazenda que tinha preeminência de direção sobre os agregados restantes.
Disse ainda que indivíduos notoriamente conhecidos como violentos invasores de terras, todos residentes naquele Município, invadiram, sem explicações,
uma parte do quinhão nº 12, fazendo nele trabalhos, como se lhes pertencesse.
Narrou que os fatos turbativos consistiam em terem os réus efetuado derrubadas, queimas, roçagens, levantado cercas e iniciado a construção de paióis e
casas toscas, o que corroborava a medida possessória que se impetrava.
Requereu a citação dos réus, e suas respectivas mulheres, se fossem casados, para apresentarem a sua contrariedade e acompanharem a ação até a
sentença final.

Paralelamente ao andamento do feito na Comarca de Tibagy, a União Federal propôs uma Ação Avocatória perante a Justiça Federal do Paraná, requerendo a
remessa daqueles autos para a Justiça Federal do Paraná, alegando que a área da Fazenda Apucarana Grande estaria situada em terras de sua propriedade,
reservadas para o estabelecimento de colônias indígenas.
Relatou o Procurador da República que recebeu uma representação firmada pelo Inspetor do Serviço de Proteção aos Índios na qual detalhava a questão que
condôminos da fazenda “Apucarana” suscitaram contra a União.
No documento, o Inspetor informou que pelo Decreto nº 6, de 5 de julho de 1900, o Governo do Paraná mandou reservar para o estabelecimento de
colônias indígenas, as terras devolutas sitas entre os rios Tibagi, Apucarana, Apucaraninha e Serra do Apucarana, no município do Tibagy.
Disse que naquele tempo, já existiam naquela região desde época muito remota, toldos habitados por índios Kaingangs e ali foram se estabelecendo
diversas famílias de trabalhadores nacionais que desbravaram grande parte daquele sertão.
No entanto, relatou o Inspetor que foi surpreendido pela notícia que havia sido requerido, no Juízo de Direito de Tibagy, um mandado de manutenção de
posse, bem como um contingente de força policial para efetivá-lo contra os moradores da citada região.
Solicitou, por fim, providências urgentes a fim de evitar que os trabalhadores fossem esbulhados do uso e gozo das terras, culturas e benfeitorias nelas
estabelecidas, com licença da Inspetoria, dentro da citada reserva dos índios, bem como acautelar os interesses da União e do Patrimônio Nacional naquela
questão.
Após decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em Conflito de Jurisdição, por meio da qual foi reconhecida a incompetência do Juízo de Direito da
Comarca de Tibagi, os autos foram remetidos à Justiça Federal do Paraná.

Na Justiça Federal, a União apresentou embargos de terceiros e
arguiu que os pretensos proprietários da fazenda Apucarana Grande
teriam ocupado as terras de maneira irregular, por meio do desvio
do curso dos rios da região e de documentos falsos.
Arguiu que a planta da divisão da fazenda Apucarana Grande divergia
da planta da legitimação da mesma, fornecida pelo Departamento
Geográfico e Geológico da Secretaria do Estado do Paraná, bem
como não coincidiam os próprios traçados do rio Apucarana nos dois
mapas.
Em sua impugnação, o autor alegou que a embargante interferiu de
maneira irregular no feito, uma vez que, em ações possessórias, não
é possível a intervenção de terceiros por meio de embargos.
Não consta dos autos o desfecho do processo, que termina
com as partes intimadas do início da fase probatória.

A Planta do Conjunto da Legitimação e
divisão da Posse Apucarana Grande –
Município de Tibagy está disponível para
consulta na Mapoteca Digital da JFPR,
uma coleção dos mapas extraídos dos
processos históricos. Clique para conferir!

Os kaingang

Kaingang aldeados. Foto: acervo Museu do índio, década de 1950

Você sabia que os nomes dos municípios paranaenses Goioerê,
Candói, Xambrê e Verê são de origem Kaingang?
Segundo dados divulgados pelo Departamento de Antropologia do Museu Paranaense, os Kaingangs
pertencentes a família linguística Jê, preferiam habitar as regiões de campos e florestas de Araucária
angustifolia, onde tinham no pinhão sua principal fonte de subsistência.
Os territórios Kaingang compreendiam além das aldeias, extensas áreas, onde estabeleciam
acampamentos utilizados nas expedições de caça, pesca e coleta. Faziam armadilhas de pesca
denominadas pari com as quais obtinham grande variedade de peixes. Esta forma de pesca tradicional
ainda se mantêm entre os Kaingang dos rios Tibagi e Ivaí.
Cabia as mulheres o preparo da comida, os cuidados com as crianças, a confecção de cerâmica e o
plantio de roças nas proximidades da aldeia, onde cultivavam milho, abóbora, feijão e mandioca.

Panela gameliforme, tigela e bilha Kaingang:

Mulher Kaingang no posto Icatu, fabricando uma
panela de cerâmica. Foto: Harold Shultz, 1947

Constituíam uma sociedade dualista, dividida em metades clânicas Kamé e Kairu. Esta forma de
organização definia os papéis sociais e cerimonias de cada indivíduo no grupo, estabelecendo regras
quanto a nominação, casamento, pintura corporal e a participação nas atividades rituais.
No século XIX, a atividade tropeira e a conseqüente expansão das fazendas de gado sobre os campos
gerais, de Guarapuava e de Palmas, atingiu diretamente os territórios tradicionalmente ocupados pelos
Kaingang. Após violentos embates, os grupos que sobreviveram passaram a viver nos aldeamentos
organizados pelo Governo. No início do século XX, passaram a viver em reservas criadas pelo Serviço
de Proteção ao Índio -SPI, posteriormente denominado Fundação Nacional do Índio.
Decorridos 500 anos de contato os Kaingang preservam o seu idioma, possuem nomes indígenas e
conhecem seu grupo clânico, apesar de raramente utilizarem a pintura corporal.

Clique nos ícones abaixo e...
Saiba mais sobre a história dos Kaingangs, no site
Povos
Indígenas
do
Brasil,
do
Instituto
Socioambiental (ISA).
Conheça o acervo disponível no site do Museu de Arte
Indígena (MAI), localizado em Curitiba.
Junte-se à luta dos Povos Indígenas do Brasil.

Homem Kaingang do Ivaí (PR) fabricando uma cesta.
Foto: Harold Shultz, 1946

A Ação de Manutenção de Posse nº 116, de 1931, não é o único processo histórico da JFPR que possui como
personagens os indígenas Kaingang.
Nos Autos de Inquérito Policial nº 19191215 (numeração referente à data da denúncia, em 15 de
dezembro de 1919), uma índia Kaingang denominada “Justina de tal” é acusada do crime de homicídio de
outro índio, no lugar denominado “Lageado Liso”, em São Jerônimo da Serra.
Na denúncia do Promotor da Comarca de Tibagi, é narrada a história:
O índio denominado “Alfredo de tal” se dirigiu até a casa de Pedro Youngblode para buscar um arreio de
cavalo que tinha sido deixado lá por outro índio. Na ocasião, o índio Alfredo ofereceu o arreio à índia Justina
de tal e pediu a Pedro que encilhasse um cavalo para ela, já que estava muito embriagado. Então, quando
Alfredo retirava-se da casa de Pedro, encontrou-se com o índio chamado Amazonas e os dois travaram uma
luta corporal, sendo apartados por outros índios, e foi quando Justina foi espancada por Amazonas, que a
derrubou no chão. Disse o Promotor Público que a índia, ao se levantar, pegou um pedaço de pau e desferiu
três pancadas em Amazonas, que caiu morto.
O Juízo estadual se declarou incompetente e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal em
Curitiba.
O Procurador da República requereu a baixa dos autos em diligência e durante a investigação, o responsável
pelos índios de São Jerônimo afirmou que, no povoamento indígena da região, somente se encontrava
Justina de Oliveira, contudo essa não seria a assassina de Amazonas.
Descubra no nosso acervo online o que mais dizem os autos deste Inquérito Policial envolvendo os Kaingang
de São Gerônimo da Serra, cujo último ato processual ocorreu em dezembro de 1933.

Túnel do Tempo
A série de dez programas educativos “Índios no Brasil”, produzida pela TV Escola para renovar o currículo escolar, exibida em abril de 2015 na TV
Universitária de Roraima, é apresentada pelo líder indígena Ailton Krenak e mostra, sem intermediários, como viviam e o que pensavam os índios de nove
povos dispersos pelo território nacional.
Depoimentos sobre os direitos já conquistados e legitimados pela Constituição de 1888: o direito à terra, à saúde, ao ensino de suas línguas e à livre
organização de suas comunidades. Veja quais eram os anseios de nove povos indígenas brasileiros: os Ashaninka e Kaxinawá do Acre; os Baniwa do Rio
Negro, no Amazonas; os Krahô de Tocantins; os Maxacali de Minas Gerais; os Pankararu de Pernambuco; os Yanomami de Roraima; os Kaiowá do Mato
Grosso do Sul; e os Kaingang da região Sul do País.

Os Kaingang na atualidade
A posse da área demarcada da Terra Indígena Toldo Boa Vista, em
Laranjeiras do Sul (PR), foi questionada judicialmente, em 2012, por um
proprietário rural da região, culminando na anulação do processo de
demarcação.
Em 2019, a comunidade indígena Kaingang no Paraná entrou com uma
ação rescisória no Supremo Tribunal Federal (STF) para desconstituir
o processo judicial já transitado em julgado, no qual houve a anulação
do processo de demarcação da terra indígena.
Os autores arguiram que o processo transitou em julgado sem que a
comunidade conhecesse, uma vez que não houve a citação da mesma.
A ação foi distribuída à Ministra Rosa Weber, que suspendeu por meio
de medida cautelar os efeitos do processo judicial que culminou na
anulação da demarcação.

Povo Kaingang reivindica direitos em Brasília Foto: Guilherme Cavalli

Em agosto de 2020, a corte confirmou a decisão cautelar da ministra e reconheceu por oito votos a dois a ocupação tradicional da área, garantindo à
comunidade indígena o direito fundamental de ser ouvida nos processos judiciais.

Quilombolas no Paraná
O Paiol de Telha, localizado em uma área de 3.600 alqueires (aproximadamente 8.700 hectares) na cidade de Reserva do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, é
a primeira comunidade quilombola reconhecida no Paraná. As terras que formam o território tradicional foram deixadas de herança pela escravocrata
Balbina Francisca de Siqueira a 11 trabalhadores e trabalhadoras escravizados, em 1866.
Após um intenso processo de expropriação da terra que lhes era de direito, os quilombolas descendentes dos herdeiros foram expulsos do território na
década de 1970.
Algumas famílias voltaram a ocupar uma pequena porção da área às margens da Rodovia PR-459 na década de 1990. Durante anos, as famílias viveram
conflitos intensos com a Cooperativa Agrária que tinha a propriedade das terras.
Com a publicação do Decreto Federal nº 4.887, de 2003, que regulamenta a titulação dos territórios quilombolas, as famílias viram a possibilidade de terem
seus direitos reconhecidos.
Em 2005 a comunidade foi reconhecida pela Fundação Cultural Palmares como comunidade quilombola. No mesmo ano, quilombolas do Paiol de Telha
abriram no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) o processo administrativo para a titulação da terra.
A titulação e o documento da área permitem que a comunidade comece a acessar serviços básicos de infraestrutura, como de energia elétrica, água
encanada ou até o acesso a crédito de incentivo à agricultura familiar.

Após intensa luta judicial, em 2019, a Associação Quilombola Pró-Reintegração Invernada Paiol de Telha-Fundão obteve o título de reconhecimento de
domínio coletivo de duas áreas que somam 225 hectares de terra. Na decisão da juíza Silvia Regina Salau Brollo, da 11ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, foi
considerado que a titulação do quilombo era uma questão de “respeito aos direitos constitucionais”.

Integrantes da Comunidade Quilombola após audiência de conciliação em 2018. Foto: Lizely Borges
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