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AÇAO C1VEI, ORIGINARIA N.° 297-4 - MT 
Tribunal Pleno (DJ, 13.09.1985) 

Relator: O Sr. Ministro Oscar corrêa 
Autor: Julio de Queiroz Filho 
Réus: Fundação Nacional do tnâio - FUNAI, União Federal e Estado de 

Mato Grosso 

EMENTA: - Desapropriação indireta de imóveis pela criação 
da Reserva Indígena dos Kayabi. 

Não consideradas as terras apossadas pela FUNAI "habitat" 
imemorial dos Kayabi, tendo-lhes a propriedade do Estado de Mato 
Grosso ao vendê-las ao autor e seus antecessores, legítimos os títu 
los de domínio do Autor, não podendo a União apropriar-se deles 
sem prévia desapropriação. 

Indenização fixada com base no laudo do perito do Juízo, 
apoiado peios assistentes técnicos das partes. 

Ação Cível Originária julgada procedente. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supre 
mo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na conformidade da ata do julga 
mento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em julgar proce 
dente a ação. 

Brasília, DF, 2 de maio de 1985. 
MOREIRA ALVES, Presidente - OSCAR CORRli:A, Relator. 

RELATôRIO 

O SENHOR MINISTRO OSCAR CORRÉA: - 1. Júlio de Queiroz Filho 
propôs a presente "ação ordinária de reivindicação indenizatória" contra a 
FUNAI e a União F-ederal e pedindo o chamamento à autoria. litisconsorcial 
necessária. do Estado de Mato Grosso, alegando: 

I - que, legítimo e exclusivo proprietário do imóvel rural atualmente 
denominado "Santo Antonio de Pádua, situado no Município de Porto 
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dos Gaúchos, Comarca de Diamantino, Mato Grosso, devidamente cadas 
trado no INCRA, com a área global de 18.808 ha, originário dos lotes 
contínuos e contíguos denominados Santa Cruz (5.628 ha), Tupi (2.189 
ha), Hais (5.530 ha) e São Luiz (5.461 ha), devidamente registrados; 

II - que os referidos imóveis foram adquiridos do Estado de Mato 
Grosso e o Impefrante promoveu o seu registro no Registro Torrens 
(fls. 5), em 1964/65; 

III - que, assim, é legitimo proprietário dos imóveis desde 1960 
(Registro Imobiliário de Santa Cruz) e 1965 (Registro Torrens) (fls. 6); 

IV - que pelo Decreto 63.368, de 8.10.68. posteriormente retificado, 
foi criada a Reserva Indígena dos Kayabi, "com memorial elaborado 
atabalhoadamente, isto é, sem condições de fechamento de seu polígono", 
o que "propiciou o advento de novo Decreto n.• 74.477, de 29.08.74", reti 
ficando corretamente os atuais limites (fls. 7); 

V - que "a criação da mencionada Reserva não se deveu ao fato 
de que nas terras delimitadas pelo memorial inicial impreciso (1968); e, 
depois retificado, (1974) estivessem índios, fossem seus habitat, suas 
ocupações, suas permanências, ou, até mesmo, a posse imemorial; mas, 
tão-somente, para possibilitar a atração de indígenas esparsos e nômades, 
situados fora dos limites propostos, aprovados e retificados. Isto, obvia 
mente, está expresso como justificativa, na EM 192/68, de l.º.10.68 (que 
originou a edição do decreto anterior) e na EM n.• 1.097, de 15.08.74 (que 
modificou os limites do memorial impreciso, possibilitando o fechamento 
poligonal), ambas do Ministério do Interior, juntas, por xerocópias (does .. 
n.os 61 a 70)." 

VI - que, afinal, acertada a área, a partir de 2/12/75, a FUNAI "pas 
sou a exercer, efetiva e visivelmente, o seu poder de polícia" (fls. 9); 
e a propriedade do Impetrante "ficou dentro dos limites da Reserva". 

VII - que o Impetrante havia iniciado nos terrenos "ambicioso pro 
jeto agropecuário, para o seu aproveitamento e destínaçâo apropriada" 
(fls, 9); que não sendo as terras enquadradas como terras ocupadas ou 
habitadas pelos índios, cabe ao Autor ser indenizado do valor correspon 
dente aos quatro imóveis rurais, com a área global de 18.808 ha, "toman 
do-se por base o preço a ser estabelecido no laudo pericial", acrescido 
de juros compensatórios (Súmulas 164 e 345), juros de mora (artigo 
1.064 do Código Civil), correção monetária (Lei 3.365, artigo 26 e sümuie 
561), perdas e danos eventuais, honorários de advogado (20% do valor 
das indenizações), custas, etc. (fls. 02/56). 

2. A União Federal contestou a ação, denunciando à lide o Estado de Mato 
Grosso, "por ter alienado terras pertencentes à comunidade indígena que os 
habitava, desde tempos imemoriais" {fls. 205); e pedindo, mais, a declaração 
da nulidade do título em que se funda o pedido inicial; e a decretação da 
improcedência da ação (rls. 204/212). 

3. A FUNAI igualmente contestou-a, alegando a inépcia do pedido, a teor 
do artigo 295, I e parágrafo único e III do Código de Processo Civil, por ser 
o pedido juridicamente impossível, sendo os terrenos do autor integrantes da 
Reserva Indígena dos Kayabi, e, como tais, inalienáveis (artigo 198 da Cons 
tituição Federal); não dando aos ocupantes direito a qualquer ação ou indeni 
zação contra a União e a FUNAI (parágrafo 2.ª do artigo 198); pedindo a impro 
cedência da ação (fls. 214/218). 
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· · · 4. o Estado de Mato Grosso ofereceu resposta (fls. 239/262) considerando-se 
lttisconsorte ativo para defender o seu domínio e o direito de aliená-lo, nos 
termos da Constituição Federal de 1891, artigo 64, considerando, mais, que 
deveria a União ter procedido à discriminação de terras que se. localizassem 
em "habitat" imemorial indígena e não utilizar o arbítrio de declarar-se ao 
mesmo tempo juiz e parte interessada, "a dizer o que se encontra na posse 
dos silvícolas e, por conseguinte, no âmbito de seu próprio domínio" (fls. 246). 

Após exame do texto constitucional, invoca julgamentos da Corte nos Man 
dados de Segurança 20.234 e 20.235 (fls. 250), MS 20.215 (fls. 253); e assinala 
que "a própria FUNAI não respeita as suas certidões, porque em inúmeros 
casos nega validade as mesmas, e que demonstra a pouca seriedade com que· 
é tratado o assunto" (fls. 261); concluindo por pedir seja reconhecida a vali 
dade das alienações e condenadas a União e a FUNAI (fls. 262). 

5. Proferido saneador pelo eminente Ministro Clovis Ramalhete (fls. 265/ 
2671, requereram-se provas: o Autor (fls. 269/272); o Estado de .Mato Grosso 
(Jls, 274); a FUNAI (fls. 276), delegadas ao Juiz Federal de Mato Grosso (fls. 
279). 

A fls. 295/308 os quesitos do Autor. 
A fls. 310/311 os da FUNAI e União Federal. 

"" 6. A fls. 355/379 vem o laudo da assistente da Ré, acompanhado dos do- 
cumentos de fls. 380/490. 

....• 

A fls. 497/525 o laudo do perito do Juízo, mais os documentos de fls. 
528/536. 

A ns. 539/569 o laudo do assistente técnico do Autor, acompanhado dos 
documentos de fls. 570/652, quanto à antropologia; e a fls. 655/708 do assistente 
agrimensor do Autor, com os documentos de fls. 712/807. 

7. A fls. 820 dispensou o Autor a audiência de testemunhas, juntando a 
Portaria 1.372/E da FUNAI, declarando "que a área de posse permanente do 

.,. Grupo Indígena Kayabi, já demarcada, se localiza no Município de Itaiatuba, 
no Estado do Pará" (fls. 820); com o que as terras do Autor, diz, foram alcan 
çadas pela Reserva Indígena e assim obrigados os Réus a lhe indenizarem o 
desapossamento, juntando os documentos de fls. 822/829. 

8. A FUNAI indicou testemunhas (fls. 832) e a fls. 846 remeteu documentos 
requisitados (fls. 847/890), constando de fls. 975/977 o depoimento do Pe. José 
de Moura e Silva; renovado a fls. 1.008/1.009; do Pe. João Evangelista Dorns 
tauder (fls. 1.010/1.011), mais os documentos de fls. 1.012/1.020. 

9. Juntados novos documentos pelo Autor, a ns, 1.027/1.035, apresentou 
razões finais, a fls. 1.037 /1.050; falou, a fls. 1.052/1.070, o Estado de Mato Gros 
so; e, a fls. 1.072, a União: aqueles, pela procedência; esta, pela improcedência. 

10. Nos termos do artigo 250 do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal, remetam-se cõpías deste Relatório aos Exmos. Senhores Ministros. 

Brasília, DF, 28 de novembro de 1984. 
OSCAR C0RR:ll::A, Relator. 

; 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO OSCAR CORR:E:A (Relator): - 1. A sorte da de 
manda depende da conclusão a que se chegar, do exame das provas produzidas, 
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quanto ao fato fundamental em controvérsia: se os lotes adquiridos pelo Autor 
(ou seus antecessores), do Estado de Mato Grosso, se encontram, ou não, na 
área "habitat" imemorial dos índios Kayabi; ou se foram eles atingidos apenas, 
posteriormente, pela· criação da Reserva Indígena Kayabi, por parte da FUNAI. 

No primeiro caso, improcedente a ação, no segundo, procedente. 

2. Esta Corte tem examinado questões semelhantes. Em uma delas, 'na 
ACOr 278-MT, tive oportunídade de acompanhar o trabalho profícuo, seguro, 
dos que intervieram mais ativamente no debate, em especial, o Relator, o Emi 
nente Ministro Soares Mufioz e, com vista, o Eminente Ministro Néri da Silveira. 

A propósito dos contornos jurídicos da questão, não há o que acrescentar 
aos exaustivos - quanto ao tema - pronunciamentos de Suas Excelências, 
pelo que, de logo, passo ao exame objetivo da questão, que, aliás, tem com 
aquela pontos importantes de contato. 

3. Não são os laudos concordes quanto aos dados de fato essenciais, o 
primeiro a localização dos Kayabi e seu "habitat" imemorial. 

Parece, contudo, demonstrado que esse "habitat" imemorial seria a mar 
gem direita do Rio Teles Pires ou São Mateus, nos Estados de Mato Grosso e 
Pará; dai teriam sido transferidos, em 1955, para a confluência do Rio Ma 
mitsuá-Missu com o rio Arraias, e, em 1960, deslocados para a foz do Rio 
Suíã-Míssu com o Rio Xingu, próximo ao Posto Diauarum; e, com o correr do 
tempo, foram-se deslocando e iniciando pequenas aldeias ao longo do rio Xingu 
(relatório FUNAI, fls. 134). 

A assistente da Ré, Sônia. de Almeida Demarquet, afirma que "os Kayabi 
ocuparam imemorialmente duas áreas distintas no Estado de Mato Grosso: 
a região da bacia Telles Pires e rio Verde e aquela na bacia do Arinos e seu 
afluente Itamiami ou dos Peixes, também chamado Tatuf" (fls. 374). "Assim, 
como desde a primeira metade do século XIX tanto o Telles Pires quanto o 
Arinos eram habitados pelos Kayabi, em ambos os casos existe a imemoriali 
dade do habitat. Agora, qual era o habitat originário, em que épocas remotas 
o grupo se separou, não tenho dados para responder" (fls. 374). 

4. Já o perito do Juízo, Jurandír Brito da Silva, declara a propriedade das 
terras do Estado de Mato Grosso, que as podia alienar, na resposta que ofe 
rece, a ns. 504/505: 

·"Podia à. época, o Estado de Mato Grosso alienar essas terras? Eram 
do patrimônio Estadual essas glebas de terras alienadas?" 

RESPOSTA: Georg Grünberg, em sua Tese de Doutoramento 
apresentada em 1969 na Faculdade de Filosofia da Universidade de 
Viena - Áustria, intitulada CONTRIBUIÇôES PARA A ETNOGRA 
FIA DOS KAYABI DO BRASIL CENTRAL, faz a seguinte citação: 
"De 11 a 13 de abril de 1960 os Ka.yabi do Porto de Santa Rosa 
foram levados de volta para o Rio dos Peixes e Dornstauder escla 
rece: se a maioria dos índios mudar para baixo e fazer aldeia, eu 
farei aí um Posto. A 9 de setembro foi rundado o Posto Tatuí (ou 
Posto Réus), na margem esquerda do Rio dos Peixes, cerca de 
40 km abaixo do Salto, num local escolhido pelos Kayabi". Portanto, 
a presença de índios Kayabi na área do Autor, à época dos processos 
alienatórios (1954/1960), impedimento legal em análise, não se ca 
racterizara, pertencendo, então, ao patrimônio do Estado de Mato 
Grosso tais terras e este podendo aliená-las." 
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E o mesmo repete a fls. 506/507. Ao mesmo tempo em que acolhe a afir 
mação de que os Kayabi foram transferidos da Região do Teles Pires para a 

.; confluência do rio Mamitsuá-Missu com o rio Xingu, próximo ao Posto Diaua 
rum e implantaram pequenas aldeias (16) ao longo do rio Xingu (fls. 513). 

5. O assistente técnico do Autor, antropólogo Expedito Amaud, responden 
do ao l.º quesito das Rés FUN AI - União Federal, traça o seguinte quadro 
(fls. 556/561) 

"Queiram os Srs. peritos responder: 

Se a área de terras abrangidas pela Reserva Indígena Ka.yabi, situada 
no município de Diamantino, Estado de Mato Grosso, é habitat indígena? 

RESPOSTA 
O termo habitat é definido como lugar onde, naturalmente e não 

por aclimação, nasce e cresce qualquer ser organizado; ou como territó 
rio no interior do qual, uma espécie ou um grupo de espécies, encontram 
um complexo uniforme de condições de vida, às quais se adaptam. Pode 
ser usado como equivalente de ambiente ou meio, tanto com respeito 
às grandes áreas como a áreas restritas (Cf. Freire, 1941/42; Grande 
Dicion. Larousse, 1974). 

Acontece que, em se tratando de populações indígenas, torna-se difí 
cil empregar o conceito com precisão, face às suas constantes migrações 
e dispersões, em busca de novos meios de subsistência, ou por motivo de 
cisões, conflitos e movimentos messiânicos, bem como em conseqüência 
da expansão nacional, e das ações sobre elas exercidas por missões reli 
giosas e órgãos governamentais. Assim, grupos de uma determinada tribo, 
disseminam-se por várias latitudes e, não raro, tomam denominações 
düerentes; e outros, de origens distintas, acabam por situar-se numa 
determinada área, como, por exemplo, na do atual Parque Indígena do 
Xingu, estabelecendo um modus vivendi e provocando situações acultu 
rativas e fusões entre si. Tudo isso, pode ser fartamente verificado atra 
vés das numerosas fontes bibliográficas e documentais existentes, entre 
as quais pode ser destacado o mapa etno-histórico do famoso etnólogo 
CUrt Nimuendajú (1~81). 

Em razão disso, na classificação das tribos indígenas, além da divi 
são lingüística (Tupi, Jê, Karib, Aruak, Pano, etc.), desde algum tempo 
passou também a ser aplicado o conceito de área cultural, principalmente 
por antropólogos norte-americanos. Por exemplo, Murdock (1951), distin 
guiu 24 áreas culturais na América do Sul, incluindo em algumas delas 
tribos do território brasileiro; Steward (1948), por sua vez, criou um 
outro conceito mais generalizado, ou seja, o de tipo de cultura .(floresta 
tropical, andino, marginal, círcum carib); e Galvão (1960), adaptando as 
divisões de Steward e Murdock (1951, 1948), estabeleceu para os índios 
do Brasil 11 áreas culturais (Norte-Amazônica, Juruá-Purus, Tapajós-Ma 
deira, Alto Xingu, Tocantins-Xíngu, Paraguai, Tietê-Uruguai, Paraná e 
Nordeste), porém, dentro de um determinado espaço de tempo (1900· 
1959), devido a mobilidade dos grupos indígenas. 

Os Kayabi, formam uma das tribos da floresta tropical, tendo sido 
enquadrados por Galvão (Ibid.) na área cultural Tapajós-Madeira (seu 
habitat tradicional), mas Igualmente já são mencionados no Alto Xingu. 
Consoante a memória tribal, nos tempos remotos, formavam com os 
Apiaká uma única tribo. habitando na mesma área que os "Kreakere e 
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Munduruku", e, como estes últimos, atuavam. como "caçadores de cabeça 
(Frikel, 1969/1972: 132). Pela atual denominação, foram inicialmente refe 
ridos, em 1848, pelo Diretor de :tndios de Mato Grosso, como "selvagens 
indômitos", ocupando a confluência dos rios Verde e Paranatinga (for 
madores do S. Manoel ou Teles Pires), tendo como vizinhos próximos, ao 
norte os Apiaká e ao sul os Bakairi (Simões, 1963:80; Griinberg, 1970: 
24). Em 1886, :foram avistados por von den Stein no alto rio Verde, em 
franca hostilidade com os Bakairi, os quais acabaram por desalojar do 
Paranatinga, ficando com o monopólio das pedras aí existentes para a 
confecção de machados (Ibid.: 26). Em 1897, Henri Coudreau, baseado 
em informações dos Apiaká, registrou a presença de Kayabi "bravos" 
no Alto Tapajós, São Manoel e Xingu (Ibid.: 29). Em 1899, a Comissão 
Teles Pires atingiu as maiores aldeias Kayabi, então localizadas na barra 
do rio Verde (Ibid. 36); e segundo "ouviu Hermano Meyer, no rio Stein 
foram avistados também indios Kayabi (Nimuendajú, 1948:307). Em 
1915, a expedição Pirineus de Souza, estabeleceu contatos com os Kayabi 
no rio S. Manoel (Teles Pires), cujo dominio, conforme escreveu Rondon 
(1953: 341), estendia-se por ambas as margens por aproximadamente 134 
quilômetros. Em 1922, o S.P.I. fundou no rio Verde o Posto Pedro Dan 
tas, visando a pacificação dos Kayabi, porém, tendo sido o Posto por 
eles destruído, foi restabelecido n·Ó rio Paranatinga, onde, em 1926, veri 
ficou-se a pacificação do primeiro grupo da tribo (Simões 1963:81). Após 
1930, começaram os Kayabi a surgir pacüicamente na confluência dos 
rios Teles Pires e Paranatinga, havendo o missionário Albert Kruse co 
lhido um vocabulário entre eles (Nimuendajú, 1948:308). Em 1941, insta. 
lou o S.P.I. um Posto no baixo Teles Pires (Pará), logo visitado por 90 
membros da tribo, dentre os quais 42 acamparam nas proximidades 
(lbid.). Com vistas à fixação desse grupo e de outros esparsos ao longo 
do rio, a 2.• Inspetoria Regional do S.P.I. então requereu uma reserva 
de 690 km2, a qual !oi concedida pelo Governo do Pará, em 1945, pelo 
Decreto 251 de 09/03. 

Por volta de 1950, o indio Kayabi de nome Ipepuri/ Antônio (ex.-tra 
balhador do S.P.l.), provável mestiço de um mulato e uma índia Kayabi 
do alto Teles Pires, após travar contato com Cláudio Vilas Boas, da 
expedição Roncador-Xingu, induzido por este, percorreu todo o Teles 
Pires habitado pelos Kayabí, convencendo-os a fugir dos "patrões" dos 
seringais, transferindo-se para o Parque do Xingu, onde lhes era ofere 
cido mais segurança {Grünberg, 1970:8). Em 1961-1962, a maior parte dos 
Kayabi do alto e do médio Teles Pires, já se encontrava no alto Xingu, 
passando, a partir de 1964, a formar o maior grupo indígena do Parque 
(Ibid.; Galvão & Simões, 1972:48). Essa mudança, encerrada em Outubro 
de 1966, com a chegada de 31 índios do rio dos Peixes, e 13 do baixo 
Teles Pires, consoante Grtinberg (1970:53) ocorreu em razão dos seguintes 
fatores: l.° - a forte pressão étnica exercida por seringueiros, e que 
apenas se efetivou dada a falta ou o não funcionamento das instituições 
de proteção aos índios; 2.º a disposição cultural predeterminada dos 
Kayabi de mudar-se para uma nova área; 3." a personalidade de Ipepuri 
do lado Kayabi, que uniu a tribo como chefe carismático; e principal 
mente, a de Cláudio Vilas Boas, do lado brasileiro, que estabeleceu as 
bases organizatórias para a migração, dentro da ordem jurídica e social 
brasileira" (Ibid.). 

A mígração de segmentos Kayabi, do Teles Pires-Verde-Paranatinga, 
para o rio dos Peixes (S. Francisco de Assis), ou melhor dizendo, para 
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as suas cabeceiras, pode-se considerar como iniciada em fase relativa 
mente recente. Nimuendaju (1981), no seu mapa etno-histórico, assinala 
no citado rio a existência de apenas dois grupos indígenas, ambos em 
1820, a saber: Tirnanuam, dado como extinto, e Tapayuna, este, em 1894, 
já aldeado no rio S. João da Barra (afluente do Juruena) e presente 
mente no Alto Xingu (C!. anexo 1). Por sua. vez, o Diretor de :tndíos de 
Mato Grosso, em 1848, ou seja, no mesmo ano que referiu os Kayabi na 
confluência do Verde com o Paranatinga, fala na existência no rio dos 
Peixes de "800 Pananhumas e 600 Nambiquaras", estes em conflito com 
outros índios, especialmente com os Apiaká (Grünberg, 1970:24). Ribeiro 
(1957:79) refere os Kayabi do seguinte modo "Kayabi (200 a 500) pacifi 
cados pelo S.P.I., em 1924, na região compreendida entre os rios Verde 
e s. Manoel. Um grupo viveu no Posto Pedro Dantas ou José Bezerra 
do S.P.I., à margem do rio Verde, afluente do Teles Pires. Estão se trans 
ferindo agora para o rio Manitsáuassu, afluente da margem esquerda do 
Xingu. E Malcher (1958:21-31) apresenta os seguintes dados: "Cajabi, 
Pará - pequeno grupo no Posto do.S.P.l. (margem direita·do rio Teles 
Pires), Lat. 08º 24'5 sul, Long. 57º 38' W.G; e Caiabi - Mato Grosso - 
rios Verde e Teles Pires. Já na segunda publicação (Ibid., 1964:100), é que 
Malcher, além de referir os Kayabi nos rios Verde e Teles Pires, tam 
bém os menciona no rio dos Peixes e no Manitsauá, afluente esquerdo 
do Xingu. 

Conforme Grünberg 0970:37) foram os seringueiros procedentes do 
rio dos Peixes que, em 1953, fizeram "o primeiro contato com os Kayabi 
que viviam nas cabeceiras deste rio". Em 1956, estenderam os seringuei 
ros suas explorações até o "curso superior do rio dos Peixes, sem contudo 
alcançar o ·território dos Kayabi" (Ibid.). Entrementes (1955), o Pe. 
Dornsdauter, da Missão Anchieta, após visitar 5 aldeias Kayabi do Teles 
Pires (103 indivíduos), baseado em informações aí obtidas, rumou, em 
seguida, para o rio dos Peixes, onde conseguiu estabelecer "um primeiro 
contato no curso superior do rio com 110 Kayabi que moravam em 5 
malocas", cada uma distante da outra de 4 a 7 quilômetros, sendo a 
distância máxima entre a superior e a inferior de 33 quilômetros (Ibid.: 
55-56). De modo geral, andavam esses índios nus, mas alguns "homens 
tinham visto brancos no Posto do S.P.I."; e possuíam "alguns instrumen 
tos de ferro (machados e facões) além de bananas e cachorros" (Ibid.). 

Em 1958, o Pe. Dornsdauter fundou o Posto Santa Rosa, no rio Ari 
nos, às proximidades da confluência com o rio dos Peixes, com vistas à 
pacificação dos índios Aripak.tsá {Canoeiros); entretanto, logo começaram 
também a chegar aí índios Kayabi "para trabalhar em troca de presen 
tes", sendo que, em 1960, já se encontravam no Posto 29 Kayabi e apenas 
21 Aripak.tsá (Ibid.). Face, porém, os desentendimentos havidos entre os 
dois grupos, decidiu o missionário manter o Posto somente para os 
Aripaktsá, fazendo os Kayabi retomar para o alto do rio dos Peixes 
("com exceção de 2 ou 3 que ficaram ajudando"), mas com a promessa 
de que, se a maioria mudasse para "um lugar que fosse alcançado de 
barco motor, abaixo do Salto aí faria um Posto" (Ibid.: 57). 

Isso aconteceu, em Setembro de 1960, com a mudança de parte des 
ses índios para um lugar distante 40 km abaixo do Salto", graças à in 
fluência exercida sobre as familias jovens pelo índio "Iupariup/Chico", 
que mantinha oposição ao chefe conservador Temeoni, que permaneceu 
no antigo local (Ibid.: 53). Em 1961, havia 36 Kayabi no Posto Tatui 
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-;·. (Réus); fundado pelo Pe. Dornsdauter, 11 no Posto Santa Rosa, e "4 

adultos e 6 crianças em Utiariti ou a serviço da Missão, continuando na 
antiga colocação 36 pessoas da maloca Temeoni" (ibid.). Em 1966, ha 
vendo os Irmãos Vilas Boas conseguido remover, para o Parque do Xfn. 
gu, os 31 indivíduos da maloca Temeoni, e mais a terça parte dos que 
se achavam no Posto Tatui, sem entendimentos prévios e contra a von 
tade da Prelazia, ficaram os Kayabi assim distribuídos: 179 no Parque 
do Xingu, 20 no rio dos Peixes, aproximadamente 12 nos rios Juruena. 
e Arinos, 10 no Teles Pires e 21 em Ituariti (Cf. croquis 2 a 5) (Ibid.). 
Ocorre que, em 1968, não considerando ainda como definida a localização 
dos Kayabi, provocou a Funai a concessão da atual Reserva do rio dos 
Peixes, juntamente com várias outras (Dec. Federal 63.308 de 08/10/68), 
o qual, no art. 2.º dispõe o seguinte: "A Fundação Nacional do índio 
promoverá as medidas necessárias no sentido de criar nas reservas dis 
criminadas no art. l.º, condições para que sejam nelas localizados os 
grupos indígenas das mencionadas tribos, esparsos fora de seus limi 
tes". 

1 
j 
~ 

Segundo as mais recentes informações, encontram-se os Kayabi assim 
distribuídos: Parque Indígena do Xingu (29.108 km2) - Mato Grosso - 
294 indivíduos, dividindo esse território com mais- 16 outras tribos, no 
total de 1.946 indivíduos (Cf. A VERDADE ... 1981; BRASIL ... Ass. 
Indígenas ... 1977/81); Area Indígena Kayabi Cl.172 km2) - Teles Pires, 
Pará - declaratia pela Funai como de "posse permanente" para os cita 
dos índios, pela Portaria 1.372/E de 24/08/82, e sobrepondo-se à antiga 
reserva de 690 km2 (dec. estadual 251 de 1945): 1.• aldeia - 121 indivi 
duas (Kayabi, Munduruku e Apiaká), 2.• aldeia - 60 indivíduos (Kayabi); 
e Reserva Indígena Kayabi - Rio dos Peixes - Mato Grosso (474 km2), 
decretos 63.308 de 8/10/58 e 74.477 de 29/08/74 - cerca de 100 indivíduos 
(informação do Pe. Dornsdauter). 

Face ao exposto, concluímos dizendo que, a área abrangida pela 
atual Reserva Indígena do rio dos Peixes, não é habitat imemorial dos 
lndios Kayabi, pois, seus antigos aldeamentos situavam-se nos rios Teles 
Píres-Verde-Paranatínga, formadores do Tapajós. O relocamento e a con 
seqüente fixação do segmento da tribo liderado pelo índio "luapariup/ 
Chico", no interior daquela área, foi provocada pela ação catequista do 
Pe. Domsdauter, da Prelazia de Diamantino (MT)". 

A resposta parece-nos conter síntese das modificações quanto à localiza 
ção dos Kayabi. 

6. Na mesma linha, o assistente técnico do Autor, agrimensor e advogado 
Paraguassu Éleres, quando respondendo ao quesito 2, do Autor, afirma, após 
transcrever trechos da tese de doutorado de Georg Grünberg (fls. 669/672): 

"l. Fls. 06 dos originais, ao referir-se aos informantes: 

"Yuparíup/Chico. Este homem jovem foi o guia daquele grupo 
de Kayabi que transferiu-se em 1960 das malocas do alto Rio dos 
Peixes para a área abaixo do salto, a fim de entrar em contato mais 
estreito com Dornsdauter ou com os civilizados". 

2. Fls. 08: 

' 1 '"A figura-chave para a compreensão da migração dos Kayabi 
do Teles Pires para o Xingu era Ipepuri/Antônio. Provável mestiço 
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de um mulato e uma Kayabi do alto Teles Pires, ele desde cedo 
aprendeu a conhecer e a odiar a exploração de seus companheiros 
de tribo pelos seringueiros. Depois de trabalhar algum tempo em 
Cuiabá como funcionário (?) do SPI e de ser demitido devido a 
divergências de opinião, ele voltou para as malocas do Teles Pires. 
Em 1950 travou conhecimento com Cláudio Villas Boas da expe 
dição Roncador-Xingu (v. pág. ) que lhe facilitou a emigração 
para o Xingu. Perseguido pelos seringueiros - havia um prêmio 
por sua cabeça - ele percorreu nos anos seguintes todo o vale do 
Teles Pires habitado pelos Kayabi, 'convencendo-os a fugir de seus 
donos e a transferir-se para o Parque Nacional, onde lhes era 
oferecida segurança. Durante estes anos Ipepuri tornou-se xamã, 
transformando-se num líder carismático, logo seguido pela maioria 
dos Kayabi. A última fase desse movimento migratório foi a trans 
ferência do chefe Temeoni com seu grupo para o Xingu, seguido 
logo após pelos restos de um grupo do Teles Pires". 

3. E quem era o Chefe Temeoni? Recursemos às fls. 06 dos originais 
da tese de G. Grünberg: 

"Temeoni/Pita era o chefe de todos os Kayabi e uma figura 
impressionante, o que também Dornstauder 1955 e Tolksdorf 1957 
confirmam. Talvez fosse o único a ter plena consciência da ampli 
tude da catástrofe sofrida pelos Kayabi desde seu contato com os 
brasileiros. Ele se negava até a pronunciar uma única palavra em 
português". 

"Todos os Kayabi, e também a maioria dos seringueiros fala 
vam dele com respeito, e o seu bom caráter, sua grandeza e dígni 
dade constituíam tema de muitas estórias. Exclusivamente em 
consideração a ele, Ipepuri tomou todas as iniciativas possíveis no 
Xingu, a fim de transferir o grupo de Temeoni e o seu prestígio 
legalizavam a migração, já realizada de fato, da maioria dos Kayabi 
para esta nova área". 

E onde habitavam os Kayabi, neste tempo, antes de serem localiza 
dos pelo Padre Johann Dornstauder à jusante do salto do Rio dos Peixes? 
(esse salto é o mesmo constante do mapa de articulação da carta topo 
gráfica, Anexos 6. e 8.1). Vejamos a resposta no mesmo Georg Grünberg: 

4. Fls. 24: 

"Karl von den Steinen teve a oportunidade de ver no Archivo 
da Directoria dos lndios em Cuiabá, publicando em 1894 alguns 
trechos em língua alemã (1894:389, 548-552). No original (Ferreira 
1905), os Kayabi são mencionados laconicamente: "Tudo que se 
sabe dos Cajabis hé que são bravios e indomitos e habitão a mar 
gem do Paranatinga acima do salto" (Aqui, o Rio é o Paranatinga 
e não o dos Peixes l . 

5. Fls. 26: 

"Em 1884 e 1887 realizaram-se, sob a direção de Karl von den 
Steinen, as duas primeiras expedições alemãs ao Xingu que deter 
minaram toda uma era de pesquisas entre índios no Brasil. Seus 
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relatórios de viagem também trazem as primeiras noticias seguras 
sobre os Kayabi (1866:122 "Cajabi", 1894:203 ss., designados por 
"Kayabi") que ele havia obtido entre os Bakairi do alto do Teles 
Pires (Paranatinga)". , .... 

6. Fls. 34: 

1 
1 
' ! 
! 
i 
1 

i 
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"Em 1899 os seringueiros avançavam sistematicamente em di 
reção norte, ao longo das matas ribeirinhas do alto Paranatinga e 
do Rio Verde. Os Kayabi resistiram encarniçadamente, mataram 
os seringueiros e levaram as cabeças degoladas para suas aldeias 
(Cojazzi 1932:75). Numa palestra sobre sua expedição ao Xingu, 
Hermann Meyer refere-se ao mesmo ano:" 

"Durante a viagem recebemos urna noticia interessante: os 
índios Kayabi haviam irrompido de suas florestas no Paranatinga, 
realizado tropelias em diversos povoados da Serra Trombador, 
matando vários moradores. Era a primeira vez que esses índios se 
aventuravam na zona de ocupação brasileira. Provavelmente, os 
diversos roubos dessas tribos até agora desconhecidas, que apren 
deram a conhecer instrumentos de ferro e outros produtos da civi 
lização através dos contatos · com seringueiros, nelas despertou o 
desejo de mais, ... ". 

7. Fls. 37: 

"Em 1946, a exploração da borracha se expandiu sobre o Rio 
Claro (Rio Sumidouro); em 1950 começou a exploração do Arinos; 
em 1951 alcançou-se, pela primeira vez, a embocadura do Rio dos 
Peixes, onde se deu, em 1953, o primeiro contato com os Kayabi, 
que viviam nas cabeceiras deste rio" (Fizemos o grifo). 

8. Fls. 49: 

i 
li .. l 

"Em 1959/60 um jovem etnólogo brasileiro do Museu Paraen 
se Emilio Goeldi percorreu a área do alto Tapajós, escrevendo o 
seguinte sobre a situação nesta região:" 

"Os Kaya1.Ji, que se encontram hoje já bastante reduzidos, 
estão principalmente concentrados num posto indígena do S.P .I. 
no Rio S. Manuel, embora existam alguns integrados no seríngal" 
(Las Casas 1964:7)." 

9. Fls. 50: 

"Nessas circunstâncias, os Kayabi restantes preferiram migrar, 
em fins de 1966, para o Parque Nacional do Xingu". 

10. Fls. 51: 

"Na mesma época foi encontrado outro sítio limpo, cerca de 
100 km a sudoste nas cabeceiras do Coatá, um afluente do Rio dos 
Peixes, e nele foi preparado um campo de pouso provisório para 
assistência à expedição. Parece que ele só foi aproveitado algumas 
vezes e logo abandonado. Por isso, não se chegou a um contato 
direto com o grupo Kayabi, situado a aproximadamente 80 km 
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n ,., para o sul. Este sitio no campo foi limpo pela segunda vez no 
começo de setembro de 1966 por pára-quedistas da PARA-SAR, di 
visão especializada da FAB, e em cooperação com a PNX iniciou-se 
.a "Operação Ks.yabi", que objetivou a transferência do principal 
· grupo de Kayabi do Rio dos Peixes para o Parque Nacional do 

· Xingu (Azevedo 1966:41)" •. 

. ' .;.- ... 
., ' 

11. Fls. 53: 

"Diversos fatores provocaram a mudança dos Kayabi para o 
Leste, da área do alto Tapajós para o alto Xingu, cujo encerra 
mento aconteceu, possivelmente, em outubro de 1966 com :u índios 
do Rio dos Peixes e 13 do baixo Teles Pires: 

1. a forte pressão étnica no seu próprio habitat, exer 
. cida por seringueiros e que apenas se efetivou dada a falta 
- ou o não funcionamento - das instituições de proteção 
aos índios; 

2. a disposição cultural predeterminada dos Kayabi, de 
mudar-se para uma nova área; 

3. a personalid&de de Ipepuri do lado dos Kayabi, que 
uniu a tribo como chefe carismático, e principalmente a de 
Cláudio Villas Bõas do lado do brasileiro, que estabeleceu as 
bases organizatórias para a migração dentro da ordem jurí 
dica e social brasileira"." 

Concluindo Cfls. 673): 

"Os personagens principais os quais mantivemos contacto nesse en 
contro foram o Padre Johann Dornstauder e o índio Yapariup/Chico, 
ambos já citados neste trabalho, no 'desdobramento da resposta 02.02., 
e que corroboram as informações do Antropólogo Georg Grtinberg, in 
clusive a tradução da tese, do original alemão para b português, cujo 
texto datilografado foi conseguido pelo Antropólogo Expedito Amaud, 
no Museu do :fndio, no Rio de Janeiro, e sobre o qual, sem dúvida, 
aquele profissional se estenderá em análises mais escl,arecedoras. 

Entre os elementos probatórios mais elucidativos sobre o fato de 
não existirem índios Kayabi naquele trecho do Rio dos Peixes antes de 
1960, estão dois (2) mapas geográficos da lavra do Padre Johann Dorns 
tauder (Anexos 6) e que seguem anexos em cópias autenticadas e em 
duas pranchas trabalhadas em normografia. Tomando os elementos desta 
cartografia quase tosca, porém amarada ao Igarapé Coatá, e comparan 
do-os com os do RADAMBRASIL, verüica-se que DO LOCAL DE ONDE O 
PADRE JOÃO OS CONDUZIU, acima do Salto do Tatuf (que não era 
território imemorial) E A RESERVA ATUAL, DISTAM !40 km (cento e 
quarenta quilômetros) pelo curso do Rio dos Peixes (Anexo 8.1). 

Por outro lado, o cotejo das onze informações retrocitadas do tra 
balho de G. Grünberg com o mapa do Padre João permitírá aos Excelen 
tíssimos Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal terem a idéia 
exata da derrota itinerá.ria dos índios Kayabi, e da jornada missionária 
que os arrebanhou para um lugar à jusante do salto em trecho do Rio 
dos Peixes onde não havia índios Kayabi antes de 30 de setembro de 
1960, data em que, conforme anais do Padre João, fato inclusive regís- 
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,, 
- .-. ·.· trado numa fotografia, ocorreu a instalação do atual posto TATU:f, to 
'.: .:,. pônimo igualmente trazido do sítio à montante do salto (onde era HA 
.: ·., BITAT PERMANENTE dos K.ayabi, no Rio dos Peixes, até 1960). 

· • ·e· Finalmente. existe a prova do ato demarcatório executado pelo Agri 
'mensor do Governo de Mato Grosso, de que em 1958 não havia indios 
nas terras dos lotes SANTA CRUZ, TUPI, HAIS e SAO LUIZ (doe. 87 
a 90 da inicial)." 

E, nesse sentido, enuncia outros dados, no curso de seu laudo (como os 
de fls. 687 e seguintes), além de responder, ao primeiro quesito das Rés, que 
a Cfls. 701) 

"A Reserva situa-se no Município de Joara e desde o dia 30 de se 
tembro de 1960 foi ocupada por um grupo de indios Kayabi, conduzidos 
pelo Padre Johann Dornstauder e o índio Yapariup/Chico, desde a antiga 
aldeia na margem esquerda do Rio dos Peixes, à montante do Salto do 
Tatuf (~exos 1.1, 6.1/2/3/4). 

É certo que a Reserva em epigrafe não era habitada antes daquela 
data, tal como apenas para evitar repetição já referimos nas respostas 
dos quesitos anteriores e dos AJ]TORES, e conforme duas provas carto 
gráficas: o mapa etno-histórico do Brasil, de Curt Nimuendajú {Anexo 
7.1,) e dois mapas de autoria do Padre Johann Dornstauder (Anexos 6), 
onde se verifica que as posições das aldeias ficam na parte superior do 
Rio dos Peixes, acima do Salto do Tatui, portanto, longe do sitio topo 
gráfico onde incidem os lotes de terras do AUTOR." 

E conclui, a fls. 698, sobre o "habitat" imemorial dos Kayabi: 

"Feito o registro e lançada a hipótese, complementamos a resposta 
de que apenas dois são os "habitat" imemorais dos Kayabi: .. 

i ;->< 1 - O da faixa de terras mesopotâmicas entre os Rios Verde 
e Paranatinga, no Mato Grosso. 

2 - O da margem direita do Rio Teles Pires, antigo Posto do 
SPI, no Pará. 

Quanto aos sítios da margem do Rio dos Peixes - quer à montante, 
quer à jusante do Salto do Tatuí, esta Assistência Técnica não os consi 
dera "habitat" imemorial, pelos seguintes motivos: 

1 - O Padre João Domstauder iniciou sua campanha catequé 
tica em 1955 e, em seu mapa (anexos 6), registra "ALDEIAS 
ATUAIS" nesse mesmo ano. Ora, em 1958, o Professor J. G. Malcher 
publica a l.ª Edição de "fNDIOS" que, como já vimos, nem ao 
menos faz referência a Kayabi, no Rio dos Peixes. Portanto, o 
registro do Pe. João, em 1955 deve se referir a um dado muito 
recente àquela época. Não havia, portanto, "imemorialidade" de 
ocupação indígena à montante do Salto do Tutuí cm 1955, salvo a 
registrada no mapa de Curt Nimuendajú para os índios Timauan e 
Tapayuna (anexo 7.1), em 1820, observando-se que naquela mesma 
microrregião geográfica, o Projeto RADAMBRASIL (Anexo 8.1) re 
gistra um povoado de nome ITAPAIUNA que talvez deva sua to 
ponímia à histórica ocupação daqueles indios no passado e que 
hoje nem mais habitam a região. 
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2 - Quanto à ocupação no sítio atual, iniciada em 30 de 
setembro de 1960, além de ser posterior àquela, acima do Salto, 
ainda tem sobre si a agravante de não ter sido decidida moto pró 
prio da tribo, posto que feita sob a ingerência de elemento estra 
nho ao corpo social de grupo - o que lhe provocou, inclusive, 
a cisão da tribo, seguindo uma parte para o Xingu e outra com 
o Padre João e o índio Chico. A própria administração federal 
deixa implícita a infante ocupação, quando na Exposição de Moti· 
vos propõe a criação da. RESERVA para "ATRAÇÃO" o que não 
ocorreria se já houvesse tradição e ancianidade" ." 

7. Esses elementos firmaram nossa convicção de que, na verdade, a área 
objeto da alienação dos lotes pelo Estado de Mato Grosso aos Autores não 
era habitat imemorial dos Kayabi, para ali conduzidos, a partir de 1955, e, 
sobretudo, em datas posteriores, levando, depois, à criação da Reserva Indígena 
Kayabi, pela FUNAI, ainda que não conseguindo mantê-los congregados em 
área demarcada. 

Esses dados, aliás, conciliam-se, de certa forma, com os explicitados na 
Ação Cível Originária 278, na qual Relator o Eminente Ministro Soares Mufioz, 
a questão foi ampla e proficientemente debatida, não só no voto de S. Exa. 
como, quanto a esses aspectos, no voto (vista) do Eminente Ministro Néri 
da Silveira (RTJ 107/461-496). 

8. De outro lado, estão, unanimemente, respondidos, em favor do Autor, 
os quesitos referentes à legalidade dos títulos de aquisição e boa-fé (reco 
nhecida, expressamente, fls. 360, 362, etc.); sem oposição, ou irregularidade. 

Da mesma forma, atestam os laudos que a criação da Reserva superpôs-se 
'aos lotes do Autor, em 78%, ou, como diz o perito do juízo, de 81,76% (com 
uma diferença de 3,76%), que o laudo diz "perfeitamente justificável, dada a 
procedência diversa do material utilizado (fotos do Landsat e do RadambrasiD 
e/ou por erros residuais de cálculo, visto se tratar de escala reduzida" (fls. 
508); mas, de qualquer modo, inviabilizando a utilização do remanescente, co 
mo, da mesma sorte, firmam os laudos. 

9. Claro parece, pois, que o Estado alienou, regularmente, as terras ao 
Autor e (em três dos lotes) aos seus antecessores - escusando-nos do exame 
das teses jurídicas, a respeito, exaurido na ACOr 278, já citada. 

As terras foram, depois, incorporadas à Reserva Kayabi, pelo Decreto 
63.368, de 08/10/1968, quando, então, perderam a posse, nos termos do artigo 
3.º do referido Decreto, com as correções posteriores, e, sobretudo, como 
assinala a inicial, a partir de 2/12/1975, "quando houve o fechamento do poli 
gono topográfico do terreno" (fls. 9). O que se confirmou com a Portaria 
1.372/E, de 24/8/1982 que deu como demarcada a Area Indígena Kayabi (fls, 
1.019). 

10. Procedente, pois, o pedido do Autor. 
Quanto à área, dúvida não há de que os três lotes somam 18.808 hectares. 
Quanto ao valor, o Autor, na inicial, "atribui às suas terras o valor de. 

Cr$ 6.500,00 por hectare, pauta fixada presentemente pelo Estado de Mato 
Grosso {doe. 135/136} cm 27/11/!~!!G. C ~~rito de Ju!üo, no laudo - ao 
qual se referiram os demais - estabeleceu os valores pesquisados entre 
Cr$ 33.000,00, com a correção de 25%, ou seja, Cr$ 24.750,00 e Cr$ 30.000,00, 
com a correção de 25%, ou Cr.$ 22.500,00, estabelecendo o valor da média arit 
mética em Cr$ 23.875,00, o que daria o valor total da gleba de Cr$ 449.041.000,00 
(fls. 501/502) em 10/2/1983, acolhida pela assistente da Ré (fls. 376) e pelo 
do Autor (fls. 700). 
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. 11. Do exposto, julgo procedente a ação e condeno a União e a FUNAI a 
pagarem ao Autor a quantia de Cr$ 449.041.000,00 (quatrocentos e quarenta e 
nove milhões e quarenta e um mil cruzeiros), acrescida de juros de mora de 
6% a partir do trânsito em julgado; correção monetária, a partir de um ano 
da avaliação; juros compensatórios de 12%, a partir de 2/12/1975 (data do 
fechamento do polígono topográfico do terreno); honorários de advogado de 
5,0% sobre o valor da condenação (artigo 20, § 4.º do Código de Processo Civil, 
sendo 4,0% para o advogado do Autor e 1 % para o do litisconsorte ativo; 
emolumentos do perito de acordo com o fixado pelo Juiz da instrução (fls. 
319) (Cr$ 1.200.000,00) e dos assistentes técnicos do Autor em metade daqueles; 
e demais custas; na linha da jurisprudência da Corte, especialmente, o deci 
dido na ACOr 278-MT. 

Fixei os honorários em 5%, atendendo ao decidido nessa ACOr 278 e 
estabeleci em 4% os do advogado do Autor porque acompanhou os trabalhos 
da perícia (fls. 672) e todo o desenvolver da demanda; e 1% para o do 
Estado, que deles não participou. 

É o Voto:· 

EXTRATO DE ATA ~, 
1 

1 
1 

ACOr 297-4 - MT - Rei.: Ministro Oscar Corrêa. Autor: Julie de Queiroz 
Filho (Advs.: João de Albuquerque Nunes Neto, Rubens de Barros Brisolla e 
Heloisa Mendonça). Réus: Fundação Nacional do 1ndio - FUNAI (Advs.: Joa 
quim Jair Ximenes e outros) e União Federal. Litisconsorte Ativo: Estado do 
Mato Grosso (Adv.: José Ricardo Ferreira Lemos). 

Decisão: Pediu vista o Ministro Aldir Passarinho, depois do voto do Rela 
tor julgando procedente a ação. Falou pelo Autor o Dr. Rubens de Barros 
Brisolla. Plenário, 13.02.85. 

Presidência do Senhor Ministro Cordeiro Guerra. Presentes à Sessão os 
Senhores Ministros Djaci Falcão, Moreira Alves, Decio Miranda, Rafael Mayer, 
Néri da Silveira, Óscar Corrêa, Aldir Passarinho, Francisco Rezek, Sydney 
Sanches e Octávio Gallotti. 

Procurador-Geral da República, o Prof. Inocêncio Mártires Coelho. 
Dr. Alberto Veronese Aguiar, Secretário. 

! 
i 
:'!' 

VOTO (VISTA) 

O SENHOR MINISTRO ALDIR PASSARINHO: - Sr. Presidente. 
Em data relativamente recente. sessão de 28 de fevereiro último, trouxe 

o Sr. Mínístro Oscar Corrêa a julgamento a Ação Cível Origínãría promovida 
por Julio de Queiroz Filho, figurando como réus a Fundação Nacional do 
1ndio - FUNAI e a União Federal, e como litisconsorte ativo o Estado de Mato 
Grosso, e que versa sobre desapropriação indireta. 

Assinalou o Sr. Ministro Relator ao iniciar o seu voto: 

1 

1 
1 i 
1' 

'' A sorte da demanda depende da conclusão a que se chegar, o exame 
das provas produzidas, quanto ao fato fundamental em controvérsia: 
se os lotes adquiridos pelo autor (ou seus antecessores), do Estado de 
Mato Grosso, se encontram, ou não, na área "habitat" imemorial dos 
índios Kayabi, ou se foram eles atingidos apenas, posteriormente, pela 
criação da Reserva Indígena Kayabi, por parte da FUNAI. 

No primeiro caso, improcedente a ação; no segundo procedente." 
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··~ .. Procedeu a seguir o ilustre Relator o minucioso exame das provas ofere 
cidas, inclusive dos laudos periciais, chegando às seguintes conclusões quanto 
à. ocupação das terras pelos índios e o valor a ser pago, a título de indeni 
zação: (lê). 

D~ minha parte, creio que não há dúvida quanto ao díreíto do autor à 
indenização. As dúvidas que me ficaram referem-se, na verdade, ao modo de 
fixar os juros compensatórios e os de mora. 

O Sr. Ministro Relator fixou, como se viu, os juros de mora em 6% a 
partir do trânsito em julgado da decisão. Entretanto, tem o Plenário desta 
Corte decidido que, diferentemente do que ocorre com a desapropriação dire 
ta, na chamada desapropriação indireta tais juros devem ser calculados a 
partir da citação, certamente pela razão de que, sendo o apossamento admi 
nistrativo anterior à citação, com esta é constituído em mora o ente público, 
ou seja, o devedor e com base no art. 1.536, § 2.º do Código Civil e da Lei 
4.414/64. Assim foi decidido pelo Plenário deste Tribunal na ACOr 278, Rela 
tor o Sr. Ministro Soares Mu:fioz (in RTJ 107, págs. 461/496) e, ainda pelo 
Plenário, na Ação Rescisória n.• 1.136 (RTJ 106, pág. 473), tendo a ementa do 
respectivo acórdão assim ficado redigida, bem explicitando as razões de tal 
entendimento: 

.. ~ ) 
-;_, - ~ e;; ;i~ 
' 

... 

"Não se confundem a desapropriação direta (regulada pelo Decreto 
lei n.º 3.365/41) e a chamada desapropriação indireta. Esta resulta do 
esbulho praticado pela Administração Pública." 

Assim, em coerência com os julgados anteriores, os juros de mora devem 
incidir não a partir do trânsito em julgado da decisão final, mas sim a 
partir da citação .. Aliás~ no julgamento da ACOr n.• 128, manifestei-me no 
sentido de que, ante aspectos particulares da hipótese, os juros, quer os 
moratórios como os compensatórios, deveriam ser contados a partir da ava- 
liação. · 

l!: mesmo de ver que a Súmula n.• 354 - que já não mais vem sendo 
aplicada, dispõe, no seu enunciado: 

"Na chamada desapropriação indireta, os juros compensatórios são 
devidos a partir da perícia, desde que tenha atribuído valor atual ao 
imóvel." 

E é de compreender-se que assim seja, e até em um entendimento a meu 
ver benévolo, de vez que, se havia constituição em mora a partir da citação, 
a par da correção monetária, já então não haveria o que pagar a título de 
indenização pela não utilização do imóvel pelo proprietário. Não me parece 
cabível que se entenda encontrar-se em mora o expropriante pelo não paga 
mento da indenização e, por isso, incidam os juros de mora e, ao mesmo 
tempo, ainda sejam pagos juros compensatórios pela não utilização da gleba. 
Segundo creio, um excluiria o outro. 

Entretanto, até mesmo a Súmula 354, como disse, veio a ser afastada, nas 
desapropriações indiretas, mandando-se pagar os juros compensatórios a partir 
do apossamento administrativo, e os moratórias a partir da citação. 

Creio, entretanto, que cabe fixar a forma de cálculo não só dos juros 
compensatórios como os moratórias, pois a prática que vem sendo geralmente 
adotada não é, a meu ver, a melhor, sendo ela altamente danosa para os cofres 
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públicos, observação que, na Turma, por mais de uma vez, tive oportunidade 
de fazer. 

~ que, 'na prática, tem sido tomado o valor da avaliação e sobre ele feito 
incidir os juros compensatórios de 12%, desde a data do apossamento admi 
nistrativo - no que aí tem sido afastada a Súmula 354. Ora, como a avaliação 
é, às vezes, realizada alguns anos depois do apossamanto, o que se tem é que 
passam a incidir os juros compensatórios, inicialmente, sobre um valor muitas 
vezes maior do que o realmente cabível. 

Admitamos, por exemplo, que a avaliação seja realizada em 1983 e seja 
encontrado, para o imóvel, o valor de Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cru 
zeiros). O apossamento administrativo ocorreu em 1970, digamos, quando o 
valor da terra era vinte vezes menor. Se aplicarmos os juros de 12% sobre 
o valor encontrado em 1983, mas a partir de 1970, quando ela valia vinte vezes 
menos, ou seja, Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), é como se no 
primeiro período, isto é, aquele anterior à primeira correção monetária, o 
órgão público estivesse pagando os juros compensatórios à taxa de 240% ao 
ano (duzentos e quarenta por cento ao ano: 12% x 20). 

Deste modo, segundo creio, o critério a ser adotado, o que seria até uma 
forma intermediária entre o princípio da já afastada Súmula 354 - cuja revo 
gação, aliás, já deveria ter sido declarada - é que os juros compensatórios 
sejam aplicados sobre o valor que, à base de cálculo retroativo da correção 
monetária fosse obtido (evitando-se, com isso, uma nova avaliação, possível· 
mente impraticável em muitos casos), para saber-se o valor do imóvel, na 
época do apossamento administrativo. 

Assim, se na época da avaliação foi obtido determinado valor, sendo o 
coeficiente o de 1,0345 por exemplo, ver-se-ia qual o coeficiente da correção 
da data do apossamento e, de logo, ter-se-ia imediatamente o valor de então, 
ou seja, da data do apossamento. A aplicação dos juros compensatórios rar 
se-ia, assim a partir dai sobre os valores à medida em que fossem sendo 
corrigidos. Quanto aos juros moratórias, seguir-se-ia o mesmo critério, mas 
tomando-se como ponto de partida a data da citação. Para isso, verífícar-se-ía 
qual o valor encontrado em tal data de citação. 

A meu ver, este é o critério que deve ser aplicado. 
Pelo exposto, julgo a ação procedente, como o fez o Sr. Ministro Relator, 

apenas divergindo de S. Exa. no referente ao início da contagem dos juros de 
mora, que devem incidir a partir da citação, ante a jurisprudência desta Cor 
te e, ficando explicitado que os juros compensatórios devem incidir a partir 
do valor encontrado na data do apossamento administrativo, cabendo, para 
obtê-lo, tomar-se como base o preço da avaliação admitida, e aplicar-se retroa. 
tivamente os índices da correção monetária. E para os juros de mora, adotan 
do-se igual procedimento, mas tomando-se como ponto inicial de sua íncídên 
eia a data da citação. 

Entretanto, Sr. Presidente, desejo observar o seguinte, por último: apesar 
dos acórdãos que têm mandado contar, nas chamadas desapropriações índí 
retas os juros moratórias a partir da citação, as considerações que fiz sobre 
o excesso existente na cumulação, me fazem, se houver concordância do Tri 
bunal, a propor que os juros moratórias, à igualdade do decidido na desapro 
priação direta, sejam também contados a partir do trânsito em julgado da 
decisão. 

E nesse sentido é o meu voto final. 
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RETIFICAÇÃO DE VOTO 

O. SENHOR MINISTRO OSCAR CORRJ!::A (Relator): - Sr. Presidente, 
estou de pleno acordo com o voto do eminente Ministro Aldir Passarinho. O 
critério que s. Exa. propõe me parece absolutamente certo. 

A verdade é que, do modo como estava sendo feito, acabar-se-ia, por 
exemplo, no caso citado por S. Exa., pagando juros que equivaleriam a 
120%, 200%, 300% e 400% na data em que houve desapropriação indireta. 

Estou de pleno acordo com a fórmula de contagem de Juros, que propõe, 
e que corrige casos iguais julgados por este Supremo Tribunal, inclusive com 
o meu voto, seguindo a jurisprudência da Corte, naquelas oportunidades. 
Reconheço que tem toda razão o eminente Ministro Aldír Passarinho. Reti 
fico, nesta parte, o ·meu voto, para concordar com S. Exa. 

É o voto. 

ADITAMENTO AO VOTO 

O SENHOR MINISTRO OSCAR CORR~A (Relator): - Sr. Presidente, se 
a jurisprudência ainda não se fixou nesse sentido, mantenho o meu voto, 
mas concordo com o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO, com relação 
à forma de cálculo, que me parece absolutamente exata, como posta por 
s. Exa. 

É o voto. 

EXTRATO DE ATA 

ACOr 297-4 - MT - Rel.: Ministro Oscar Corrêa. Autor: Júlio de Queiroz 
Filho (Adv.: João de Albquerque Nunes Neto, Rubens de Barros Brísolla e 
Heloisa Mendonça). Réus: Fundação Nacional do índio - FUNAI (Advs.: Joa 
quim Jair Ximenes e outros) e União Federal. Litisconsorte Ativo: Estado do 
Mato Grosso (Adv.: José Ricardo Ferreira Lemos). 

Decisão: Julgou-se procedente a ação, unanimemente. Ausente, ocasional 
mente, o Senhor Ministro Cordeiro Guerra. Plenjrio, 02.05.85. 

Presidência do Senhor Ministro Moreira Alves. Presentes à sessão os 
Senhores Ministros Djaci Falcão, Cordeiro Guerra, Decio Miranda, Rafael 
Mayer, Néri da Silveira, Óscar Corrêa, Aldir Passarinho, Francisco Rezek, 
Sydney Sanches e Octávio Gallotti. 

Procurador-Geral da República, substituto, o Dr. Francisco de Assis To 
ledo. 

Dr. Alberto Veronese Aguiar, Secretário. 

AÇAO RESCISóRIA N.• 1.173·2 - l\lG 
Tribunal Pleno (DJ, 13.09.1985) 

Relator: O Sr. Ministro oscar corrêa 
Autores: Pedro Salomão Neto e outra 
Réu: CIPO - Comércio e Indústria Pedro Salomão Ltâa. 


