
Demarcação de terras indígenas 
não pode anular 

o Direito de Propriedade

Esquerda radical manipula índios 

para incendiar o Brasil

Você sabia que o Brasil está coalhado de áreas de conflito por ques-
tões indígenas?

Você sabia que o STF está para tomar uma decisão que poderá au-
mentar ainda mais o caos já existente?

Mais. Caso ele a tome, quase todas as propriedades rurais, inclusi-
ve as urbanas, poderão ser atingidas. Portanto, eu, tu, ele, nós, vós, eles 
sofreremos na pele o efeito de uma penada do STF?

Pois é. Entretanto estava estabelecido que somente as terras ocupadas 
por índios até a data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro 
de 1988, poderiam ser declaradas terras indígenas. 

Essa data foi fixada como marco temporal da ocupação, na esteira 
da decisão do STF de 2009, quando foi julgada a questão indígena da 
Raposa/Serra do Sol, e assim vinha sendo decidido pelos tribunais.

A partir daí, não se podiam demarcar mais terras para índios, nem 
aquelas já demarcadas poderiam ser ampliadas. Nada mais lógico para 
se pôr um ponto final nesta questão.

Infelizmente, aconteceram e vêm ocorrendo novas invasões com 
todo tipo de desmandos, violências e vandalismos. Tão-só no Mato 
Grosso do Sul já são cerca de 150 propriedades rurais, antes produtivas, 
hoje tomadas por indígenas, instrumentalizados pela esquerda radical, 
exigindo demarcações. 

A demarcação dessas terras lesará 19.808 estabelecimentos agrope-
cuários de 26 municípios, perfazendo mais de 7 milhões de hectares (1/5 
da superfície desse Estado). 



A maioria das fazendas invadidas tiveram suas casas, máquinas 
agrícolas, currais e demais instalações destruídas. Em outras atearam 
fogo, queimando pastagens e áreas de preservação permanente, e assim 
por diante.

Em Santa Catarina foram invadidas a vila do Bom Sucesso e outras 
localidades com centenas de casas e empresas. Os moradores e funcio-
nários se viram obrigados a sair às pressas, levando tudo o que podiam, 
para irem se alojar em casas de parentes e até em estufas de fumo. Uma 
moradora que teimou em permanecer foi baleada. Outra que morava 
no local havia mais de 40 anos se desesperou e chorou: “Minha família 
não tem para onde ir”, nove policiais foram feitos reféns... E assim em 
muitos outros locais do Brasil.

A partir de 2017, devido a uma norma da Advocacia Geral da União 
baseada em vários julgamentos do STF, o movimento indigenista esmo-
receu. Mas agora essa norma vem sendo contestada pelo voto de um dos 
ministros, como veremos adiante.  

Índio pode ser preso?

Um dos pontos que favorece a impunidade desses índios instrumen-
talizados pela esquerda é a ideia errada de que o índio não pode ser preso 
porque inimputável, como se fosse um menor de idade.  Nada mais falso.

De fato, o índio não é inimputável.  Ele pode ser processado e pre-
so, sim, na medida em que compreende a ilicitude de seus atos.  É essa a 
posição firme da jurisprudência, a qual foi bem definida num julgamento 
do STF, nos seguintes termos: “Se o índio já é aculturado e tem desen-
volvimento mental que lhe permite compreender a ilicitude de seus atos, 
é plenamente imputável” (Recurso de Habeas Corpus 64.476).

Outra ideia errada é a de que o índio deve ser julgado pela Justiça 
Federal, quando a esta só compete julgar disputas que digam respeito a 
direitos indígenas in genere.  Nos casos de atos individuais, a competên-
cia é da Justiça Estadual Comum, conforme a seguinte súmula do STJ: 
“Compete à Justiça Estadual Comum processar e julgar crimes em que 
o indígena figure como autor ou vítima” (Súmula 140). 

Apesar disso, os índios manipulados continuam perpetrando impu-
nemente seus desmandos, como ainda há pouco no Acre, quando índios 



Nawa – embora com a discordância de uma parte deles – mantiveram 
retidos vários funcionários, com ameaças e pressão psicológica.

A Lei constitucional

A Constituição é clara: somente podem ser declaradas terras indíge-
nas tradicionalmente ocupadas por índios no momento da promulga-
ção da nova Constituição Federal de 1988 e não as que foram ocupadas 
depois. Veja-se o que diz o artigo 231: “São reconhecidos aos índios sua 
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo 
à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”.  

O legislador constitucional teve o cuidado de usar o verbo “ocupam” 
no presente, indicando que não se trata de terras posteriormente ocupa-
das ou de terras anteriormente ocupadas, em algum momento histórico. 
Com isso, estabeleceu um marco temporal que impedia qualquer uso 
indevido e ideológico desse reconhecimento constitucional.

A data do marco temporal vinha sendo observada pelo STF e de-
mais tribunais, os quais admitiam, no entanto, que as terras habitadas 
anteriormente por índios que tivessem sido esbulhadas e onde ainda 

O presidente Jair Bolsonaro fala à imprensa e aos índios da etnia Macuxi 
da Raposa/Serra do Sol, Irisnaide de Souza Silva e Jonas Marcolino de Souza.

Fo
to

 A
nt

on
io

 C
ru

z 
/ A

g.
 B

ra
si

l



houvesse resistências e discussões a partir do esbulho, também poderiam 
ser declaradas terras indígenas.  É o que se chama esbulho renitente.  

Outro princípio observado é o de que as terras já demarcadas não 
podiam ser ampliadas. Esses três princípios foram também fixados por 
ocasião do referido julgamento pelo STF da questão Terra Indígena Ra-
posa/Serra do Sol, em 2009.

Recurso Extraordinário nº 1.017.365

Em seu voto, o ministro Fachin acabou por negar o marco temporal 
constitucional.  Segundo ele, podem ser reivindicadas quaisquer terras 
ocupadas por índios em data posterior à promulgação da Constituição.

Admitiu também que as terras já demarcadas, e até homologadas, 
poderão ser ampliadas. 

Seu voto foi dado no Recurso Extraordinário nº 1.017.365, o qual 
deverá ser julgado dentro de alguns dias pelos demais ministros do STF. 

O que for decidido nesse recurso terá efeito vinculante, isto é, 
deverá ser aplicado obrigatoriamente em todas as decisões judiciais 
do Brasil.

Atente-se para o fato de que os proprietários das terras que forem 
declaradas indígenas terão seus documentos – ainda que centenários – 
considerados automaticamente nulos e sem efeito. 

As plantações, instalações, casas, tudo deverá ser abandonado pelos 
proprietários, que não serão ressarcidos em nada...  Seriam indenizados, 
depois de anos de discussões, apenas pelas benfeitorias feitas de boa-fé.  

Quanto às pessoas desalojadas, elas passariam a ter o “direito” de ser 
reassentadas pelo INCRA.  Todos sabemos como são os assentamentos 
de reforma agrária do INCRA...

Inúmeras áreas não habitadas por índios antes do marco temporal 
estão hoje ocupadas por indígenas paraguaios ou por caboclos brasileiros 
arregimentados, gerando graves conflitos.  Por exemplo, no Mato Grosso 
do Sul, no Paraná (Guaíra e Terra Roxa), em Santa Catarina (Morro dos 
Cavalos), na Bahia e em muitos outros lugares.

Imaginemos o que poderá acontecer se a posição do Ministro Fachin 
prevalecer, pois seguramente ela se estenderá aos quilombolas, MST e 
outros, que receberão novo alento. 



A Fundação Nacional do Índio (FUNAI), representada pela Pro-
curadoria-Geral Federal, órgão da Advocacia- Geral da União, em me-
morial muito bem fundamentado, requer o indeferimento do recurso. 

A FUNAI não só contesta o efeito vinculante da decisão desse recurso 
extraordinário, como demonstra que o Parecer da AGU 01/2017 – que 
estabelece as condicionantes para as demarcações e o Marco Temporal 
– não pode ser cancelado de forma incidental em um recurso extraor-
dinário. Para tanto, precisariam inaugurar uma via processual própria.

Os habitantes das cidades também correm riscos
 
Alguém poderá pensar que por viver na cidade não precisa se pre-

ocupar com invasões indígenas... Antropólogos indigenistas pouco se 
importam se as demarcações atingem ou não áreas já povoadas por não 
índios. Isso já ocorreu no Espírito Santo, em Roraima, Mato Grosso e 
Santa Catarina, onde centenas de casas foram invadidas.

Calcado no exemplo do movimento indigenista, surgiu o movimento 
quilombola, com características semelhantes, mas agora relativo a en-
claves formados por antigos escravos. Suas reivindicações abrangiam 

Índios invadem terra na Vila Eletrosul, em Guaíra (PR).



em 2009 cerca de cinco milhões de hectares, quase a superfície de todo 
o Estado do Rio de Janeiro!

E assim, muitos outros locais urbanizados do nosso querido e imen-
so Brasil poderão ser atingidos. Sucederá, por exemplo, no bairro onde 
moramos. Por que não? Bastará um grupo de pessoas se autodeclarar in-
dígena ou quilombola para começar as invasões de nossas propriedades...

A estabilidade dos direitos adquiridos

Todo país civilizado repousa sobre uma ordem jurídica. E toda ordem 
jurídica repousa por sua vez sobre certos princípios básicos. Um destes 
é o da intangibilidade dos direitos adquiridos para garantia da segurança 
jurídica. No Brasil, os direitos adquiridos encontram respaldo no art. 5º, 
XXXVI, da Constituição Federal de 1988, que dispõe: “a lei não pre-
judicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada’’.

Nem sequer o Congresso Nacional pode eliminar os direitos adqui-
ridos por força de emenda constitucional, pois há limitações materiais 
ao poder de reforma (cláusulas pétreas), na forma do art. 60, § 4º, IV, 
da Constituição. O objetivo das cláusulas pétreas é precisamente o de 
salvaguardar os valores que traduzam a essência da ideia de justiça e de 
Direito subjacente ao ordenamento constitucional.

Se os atuais proprietários rurais ou urbanos têm direitos adquiridos, 
a Justiça não os pode suprimir sumariamente. Em que nação civilizada se 
admitiu alguma vez como legítimo destruir direitos adquiridos, líquidos e 
certos, como os dos proprietários de terras ocupadas há muitíssimas déca-
das, quando não há vários séculos, com base em fatos não comprovados?

“Summum jus, summa injuria”, (o excesso de uma aparente justiça 
redunda em injustiça), diz o sábio brocardo jurídico: convém lembrá-lo 
em relação a quaisquer direitos, inclusive às reivindicações dos indígenas 
sobre terras que eles nunca ocuparam ou que, argumentandi gratiae, pelo 
menos não ocupam há muitíssimo tempo.

O direito de propriedade e a Lei de Deus

O direito de propriedade é protegido por dois Mandamentos da Lei 
de Deus: “Não furtar” (VII) e “Não cobiçar as coisas alheias” (X).



Com efeito, tal direito não é apenas um elemento de prosperidade 
econômica. Uma ordem social cristã só é possível quando o direito de 
propriedade é respeitado, pois tanto a comunidade de bens quanto o Es-
tado como proprietário único sempre geram desordem, caos e pobreza, 
como se vê nos países comunistas. 

Mas a propriedade é necessária não apenas no plano social. Ela o é 
também no plano individual.  Sem o direito de propriedade torna-se difícil 
praticar a virtude da Justiça, o conhecimento de Deus fica comprometido 
e a própria santificação fica mais árdua de ser alcançada. 

Naturalmente, trata-se de um ambiente social no qual seja reconhe-
cido o sagrado direito de propriedade e não necessariamente onde cada 
indivíduo seja proprietário (cf. A Liberdade da Igreja no Estado Comu-
nista, de Plinio Corrêa de Oliveira).

O índio do século XXI

Os índios de hoje já não querem mais viver como no passado. Desejam 
desenvolver-se, produzir e ser respeitados como todo cidadão brasileiro. 
Exemplos disso são os Parecis e os Xavantes de Mato Grosso, os Suruís 
de Rondônia e os diversos povos reunidos pela Cooperativa de Agricul-
tores e Produtores Indígenas do Brasil – COOPAIBRA.

Arnaldo Zunizakae acompanha o plantio dos últimos talhões de soja no território dos 
Paresi, a 40 quilômetros de Campo Novo do Parecis, no norte de Mato Grosso.



Esta entidade representa etnias indígenas dos Estados de Pernam-
buco, Paraíba, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará, Tocantins e Amazonas, tendo 
sido criada com o objetivo principal de inovar e resolver para sempre a 
questão indígena no País.

Na verdade, tais índios estão se libertando da escravidão de ONGs, 
do CIMI e de setores arcaicos do Ministério Público. Eles defendem a 
atualização da legislação – como o PL 490 da Câmara dos Deputados, 
que permitirá a melhoria de vida das comunidades indígenas, com a 
possibilidade de empreender em suas terras, produzir e comercializar 
livremente seus produtos e serviços como brasileiros.

Muitos povos Indígenas têm suas terras de usufruto exclusivo total-
mente regularizadas, mas ainda assim sofrem com a fome, com a falta 
de educação de qualidade, com a falta de um bom atendimento à saúde, 
com o alcoolismo, com o tráfico de drogas, com todo tipo de violência 
e nada é feito para mudar esse quadro.  Isso nos leva a concluir que não 
é somente a terra, com grandes ou pequenas proporções, que permitirá 
a melhoria de vida das comunidades indígenas, mas sim a possibilidade 
de, nessas terras, ser possível o empreendedorismo, a produção e a co-
mercialização de bens e serviços, como é permitido a qualquer produtor 
rural brasileiro não indígena. 

Os indígenas representados pela COOPAIBRA têm o direito de es-
colher seu próprio destino e escolheram defender o PL 490 por entende-
rem que é uma inovação necessária e que vai permitir o fim do discurso 
ideológico, alienante, perverso, inócuo, sempre praticado por ongs, CIMI 
e outras instituições, que nunca fizeram nada para mudar essa situação. 
Nem mesmo quando estiveram por mais de 20 anos com todo o poder 
nas mãos. Se não fizeram nada quando podiam ter feito, agora é que não 
enganarão mais ninguém, pelo menos não os povos indígenas que não 
se deixam mais manipular.

Quem é índio no Brasil? Quantos são?

Ninguém sabe ao certo quantos índios há no Brasil, nem quem é 
realmente índio. No censo de 2010, o IBGE contabilizou 896.900 que se 
autodeclaram indígenas, sendo que 517.400 residiam em terras indígenas. 



Importa considerar, porém, que nas terras indígenas há mestiços, não 
índios casados com índios e até pessoas homiziadas… há também aqueles 
que só comparecem ali para receber cestas básicas e outros benefícios.

E os outros brasileiros comuns? São todos brancos e cristãos, como 
costumam dizer os indigenistas? No artigo “Retrato Molecular do Brasil” 
(Ciência Hoje, abril de 2000), o geneticista Sérgio Penna revela que mais 
de 90% das linhagens paternas da população branca brasileira vieram da 
Europa, mas 60% das linhagens maternas são ameríndias ou africanas. 

Repetindo: 60% da população branca brasileira descendem de mu-
lheres ameríndias ou africanas. A razão? Os primeiros imigrantes portu-
gueses não trouxeram mulheres.

Mais: segundo registros históricos, os casamentos entre portugueses 
e índias foram estimulados oficialmente por um alvará de lei, emitido 
pelo marquês de Pombal, em 4 de abril de 1755.

A população de cor negra também é mestiça. O Neguinho da escola 
de samba Beija-Flor, por exemplo, ficou espantado com o resultado do 
exame do seu DNA: 63% de sangue europeu. Ele, na verdade, tem mais 
sangue europeu que africano, embora seja negro característico.

É fato que uma grande porcentagem da população brasileira tem 
ascendência indígena. Praticamente a totalidade dos paulistas tradicio-
nais descende do Cacique Tibiriçá e de sua filha Bartira. Inclusive os 
bandeirantes, como Borba Gato, eram mestiços. 

O tupi-guarani, conhecido como “língua geral”, sistematizado pelo 
Padre Anchieta, era falado normalmente em São Paulo até o século XVIII.

Sem esquecer o papel de grandes figuras indígenas da história do 
Brasil que se incorporaram à nossa nacionalidade, entre os quais Filipe 
Camarão, chefe indígena, que desempenhou com sua gente um grande 
papel na expulsão dos holandeses, episódio que marcou o início da for-
mação da brasilidade. 

Como também o chefe indígena Arariboia, que se destacou na ex-
pulsão dos franceses do Rio de Janeiro.

Uma profecia que está se cumprindo

Em 1977, quando ainda não se falava em invasões de índios, Plinio 
Corrêa de Oliveira discerniu que nos arraiais da esquerda, católica ou 



não, gestava a questão indígena. Ele escreveu então um livro-denúncia, 
intitulado Tribalismo Indígena, Ideal Comuno-missionário para o Brasil 

no século XXI, com diversas edições 
e dezenas de milhares de exemplares 
vendidos.

O autor demonstra que, em sentido 
contrário ao de Anchieta e Nóbrega, a 
corrente comuno-missionária passou 
a pregar que os silvícolas não devem 
ser catequizados nem batizados, e que 
seu estilo de vida deveria ser imitado 
pelos demais povos civilizados.  Essa 
tese é defendida também pelo Sínodo 
da Amazônia, realizado no Vaticano em 
outubro de 2019.

O Prof. Plinio voltou a tratar do 
indigenismo no capítulo sétimo de sua 

obra Projeto de Constituição Angustia o País, publicada em 1987, intitu-
lado “Índios, os aristocratas da nova ordem constitucional”. O Ministro 
Marco Aurélio de Mello, único voto divergente no julgamento da ques-
tão da Terra Indígena Raposa/Serra do Sol, ressaltou a previsão feita ali, 
qualificando-a de “palavras proféticas”.

*  *  *
Que Nossa Senhora Aparecida preserve a nossa paz social com a 

garantia do direito de propriedade e o Marco Temporal.
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