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Juiz F ed eral 
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I ~- L.ISETE MARIA TONETTO §~~T_ET' 
il 
'i 

do 1 q 
., 
' 

bra 
, r 

lar, e seu marido, LEONIDAS BURTET, agropecuarista, ambos 

sileiros, domiciliados e residentes na ci~ade de Cachoeira 

do Sul - RS, ã Rua Ernesto Alves n9 253; e Da. JULIA MARCHE 

ZAN TONETTO, brasileira, viijva, do lar, residente· e domici- '] 

liada na cidade de Santa Maria - RS, ã Rua Acampamento n9 60, 'i 

0·· 

aptQ 72, por seu advogado e bastante procurador no final as 

s i na d o ( d o e . n 9 QJ_) , vêm , p e l a p r'e se n te , d e n t r o d o pra z o l e .. 

gal, propor contra a UNIAO FEDERAL e a FUNDAÇAO NACIONhL DO 

'1 ; t 

1 
1 
1 
! 

INDIO - FUNAI, uma ação ordinãriQ de indenização, tamb~m de- -~~ 
"" 1 nominada de desapropriação indireta, de caráter real (petit~ 

ria), pelo apossamento manu militari das glebas de terras sub 

judice, incorporadas ao PARQUE INDIGENA QQ XINGi e adquiri 

das pelos antecessores dos autores do ESTADO Q_~ MATO GROSSO; 

. e , ta ii~ b ê m , e o n e o m i ta n tem e n te , e a 1 te r n.a t i v ame n te , c o m f u n d a - 

l 
! . 
' . ' r ' . 

menta no art. 107 da Constituição de 19§9, uma ação ordinã 

r i a d e i n d e n i z a ç ã o c o n t r a o E S TA D O D E MATO G R O S s. O , p a r a a h i 1 • 

p õ tese d o E s ta d o - membro ter a l i ena d o a que 1 a s g l e b a s a no n dQ 
í' 

i r-. 
i~ 
1 [ 

l ,-.. i . :.._,' 
/ 1 

1~ r-. 

Rua José Bonifácio, 278 - 7.0 And. - Conj. 720 - CEP 01003 - Tels.: (011) 32-5336 - 32·8043 - 36·6891 



.... ~ l 
""" ' . Advogados 

OAB 21277 

mino, ou por serem elas indisponiveis; 

trâmites processuais, uma vez apurado qual o responsável 

lo ato ilicito praticado, seja ele o ESTADO FEDERAL, 

ele o ESTADO FEDERADO, condenado ao pagamento das perdas e - ,1.,- 

danos sofridos pelas autora;~· nos termos do que ora se re- 

quer. 

II - O DIREITO ALTERNATIVO DAS AUTORAS. 
fls. 05 

JURISPRUDÊNCIA - 
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I - URGÊNCIA DO DESPACHO PARA CITAÇAO DA UNIAO FEDERAL E 
DA FUNAI - fls. 04 

III - CONCEITO CONSTITUCIONAL DE POSSE INDTGENA. SEU ENFO: 
QUE PELO PLENÃRIO DA EXCELSA CORTE. JULGAMENTOS RECEN 
TES - fls. 19 

IV - LEGISLAÇAO FEDERAL. PARECER DO ESTADO FEDERAL - Fls. 56 

V - DO DIREITO DE PROPRIEDADE DAS AUTORAS - fls. 69 

VI - DA QUESTAO "SUB JUDICE". DESLINDE DA CONTROVtRSIA 
Fls. 79 

VII - ATRAÇAO E TRANSFERtNCIA DE ÍNDIOS PARA O PARQUE INDIGl 
NA DO XINGU. IMPERTINÊNCIA DE PERICIAS HISTÕRICAS-AN 
TROPOLÕGICAS - Fls. 37 

VIII - DO PEDIDO DE CONDENAÇAO - fls. 98 

IX - CITAÇÕES. PROVAS. VALOR DA CAUSA - Fls. 100 
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URGÊNCIA DO DESPACHO PARA CITACAO DA UN mo FEDERAL E DA FUNAI 

1. O 1 A ação sub j u d i c e , de caráter real, ora 

proposta contra a UNIAO e a FUNAI, tem seu fundamento no es- 
1'\ 

,,,....,,, bulho por elas praticado contra o direito de propriedade das 

autoras, eis que o ESTADO FEDERAL, e sua litisconsorte passi 

va - FUNAI, infringiram o disposto no art. 29 do Decreto Fe- 

deral n9 63.082, de 06 de agosto de 1968, consumando-se, as- 

sim, o prazo da prescrição extintiva da ação no dia 06 de a- 

gosto de 1988, p.f. 

r: 1 • O 2 A jurisprudência do EGRtGIO SUPREMO TRI- 
r 
r> BUNAL FEDERAL e no sentido de que sendo o dom1nio o fundamen 

to da ação de desapropriação indireta, o direito ao seu exer 

cício prescreve no prazo de 20 anos, ou seja, no prazo dous~ 

capião extraordinârio, ou, tambêm, no prazo da ação reivindi 

catÕria (does. n9s 02 e 03). 

Assim, o prazo extintivo da ação sub~ 

dice consuma-se pelo decurso do prazo aquisitivo (CÕd. Civil, 

art. 550). 

1 • O 3 Dessarte, resguardando o seu direito, as 

autoras requerem a Vossa Excelência se digne, para os efei 

tos do art. 219, § 19, do CÕdigo de Processo Civil, proferir 
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com urgência o despacho para citação da UNIAO 

terrompendo-se o lapso prescricional, transferindo-se pa 

Poder Judiciãrio a responsabilidade pelo retardo da 

eia solicitada. 

II 
rr-, 
' 

I N T R O D U Ç Ã O 

,,...., 
I ' 

,,,.-._, 
O DIREITO ALTERNATIVO DAS AUTORAS. JURISPRUDÊNCIA - Fls. 05 

2. O 1 MIGUEL REALE, insigne mestre de direito 

constitucional, ofereceu parecer em questão semelhante, ten- 

do ele deixado consignado ·(doe. n9 _Qi, "f i n e ") : 

11É claro que, além do mandado de s~ 

gurança, assistirá a Consulente o direi 

to de propor ação ordinária contra a Fa 

zenda Nacional e a Fazenda Estadual de 

Mato Grosso, se for impedido de realizar 

os serviços programados na área da reser 

va: 

r>. ,, 

~) - para haver da União a devo 

lução das glebas, sobre as quais in~ 

xistir posse de silvícolas, nas co~ 

<lições supra discriminadas, ou~ re~ 

pectiva indenização, com base no ju~ 

to preço, visto ter ocorrido a ocu 

pação, sem depósito prévio do preço; 

~) - para haver igual indeniza- 

ção do Estado de Mato Grosso se re 

sultar provado ter este vendido "bens 

,.. 
0 
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da União", como se fossem terras Ide 

volutas disponíveis1'. 

2.02 O PLEN~RIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

em 10.08.1.983, corroborando esse entendimento do Prof. MI- 

GUEL REALE, julgou procedente a Ação Cível Originária nQ 278, 

tendo o eminente MINISTRO NÉRI DA SILVEIRA, naquele julgame.!!_ 

to, proferido magnifico voto (vista), e do qual destacam-se 

os seguintes trechos (RTJ 107/461) (doe. nQ 05): 

"Bem de ver é, dessarte, que não se 

enquadram na cominação de nulidade do P! 

rágrafo 19, do art. 198, da Constituição, 

com as conseqtiências consignadas no par~ 

grafo 29, do mesmo artigo, os atos ou n~ 

gócios jurídicos, concernentes ao domí 

nio, posse ou ocupação de terras, que não 

se achavam ocupadas por silvícolas, para 

sua habitação, em caráter permanente. Se 

o particular adquiriu de Estado -membro, 

antes da Constituição de 1967, na forma 

prevista na legislação local, terras de- 

volutas estaduais, então não objeto de 

posse, em caráter permanente, por silví 

colas, o negócio jurídico não é alcançá 
vel pelas normas dos parágrafos 19 e 29, 

do art. 198, da Constituição em vigor. 

Se, ao contrário, alienou o Estado-membro, 

como terras devolutas estaduais, terras 

ocupadas por silvícolas, em caráter per 

manente, com habitação, mesmo antes de 

1967, quando o regime constitucional de 

proteção da posse da terra ocupada pelos 

Índios já era vigorante, incidem, desde 

logo, os parágrafos 19 e 29, do art. 198, 

da Constituição. 
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Neste Último caso, 
os efeitos jurídicos concernentes ao d 
mínio, posse ou ocupação dessas 
apenas, o que interditado fica ao adq 
rente é pedir qualquer indenização ou mo 
ver ação, contra a União e a FUNAI, nao 
excluindo, todavia, a regra constitucio 
nal a pretensão de ver reparado seu pre 
juízo contra o Estado-membro alienante, 
ou terceiro, como, com inteira propried~· 
de, escreveu PONTES DE MIRANDA em passa 
gem retro transcrita (RTJ 1O7/461 , pâgs. 
481-482)". ---- 

r: -0- 

r. 

11Não há, dessarte, in ca su , fugir da 
verificação-de, na região onde situadas 
as terras do autor, habitarem os silvíc~ 
las, em caráter permanente ut art. 216 
da Constituição de 1946, quando o autor 
comprou a gleba em 1959, ao Estado de Ma 
to Grosso. 

(\ 

Não logra, outrossim, a sua vez, a 
apreciação da matéria, em·face do ante 
exposto, qualquer significado o fato de, 
após a criação do Parque Nacional do Xin 
gu, passarem a, nessas terras, ter pos 
se, em caráter permanente, silvícolas, 
por providências de natureza administra 
tiva da FUNAI, colimando, aí, fixá-los, 
desde que provenientes de outras regiões, 
donde deslocados, por via de tração, pr~ 
movida pelas autoridades e funcionários r, 

do serviço de proteção aos Índios" 
J_Q.2/461, p a q , 485). 

-o- 
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"Os altos objetivos 

gen~ do Xingu, afirmados nos Decretos 

sua criação e ampliação, não são, evid 

temente, inconciliiveis com o fato de;p~ 

der, nos seus limites, pré-existir pro 

priedade particular". 

"Nos já aludidos Decretos, de res 

to, consta~ previsão da existência nao 

apenas de terras já ocupadas por Índios, 

mas, também, de terras devolutas do Est~ 

do e ainda glebas do domínio ~rticular, 

tanto que, nesses diplomas executivos, se 

faz expressa menção a se efetuarem even 

tuais desapropriações, indispensáveis a 

transformação integral da área do Parque 

em terras reservadas aos silvícolas" (RTJ 
107/461 - p à q , 493). 

-o- 

2.03 A EMENTA QQ ACÕRDAO, do qual foram desta 

r>. 

cados os trechos acima transcritos, proferido na Ação C1vel 

Originária n9 278, tambêm nos oferece~ contornos~~ per 

fil para~ solução~ questão ora sub judice, eis que na me~ 

ma o PLENÃRIO DA EXCELSA CORTE firmou, sobre a matéria, o se 

guinte entendimento (doe. n9 05): r, 
0 
n "Desapropriação indireta de imóvel 

para integrar~ Parque Nacional do Xin- 

~- 

r-. 
1 

Verificado que nas terras em ca~ 

sa não se achavam localizados, permanen 

temente, silvícolas (art. 216 da Consti 

tuição de 1946), à época que o Estado de 

Mato Grosso as vendeu ao autor (1959), pois 

que foram levados para elas depois da 

r: 
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cr i a c a o do Parque Nacional do Xingu (1961 
válidos são os títulos de propriedade d 
suplicante,~.§!:. União não poderia ter-$e 

1 

apropriado do imóvel sem prévia desapro- 
priação. Fazendo-o, comQ ~ fez, EQE. li 
vre conta, praticou esbulho ~ deve ser 
compelida.§!:_ ressarcir as respectivas peL 
das~ danos. Ação cível originária jul 
gada procedente11• 

OAB 21277 

,-, 
1 ' 

As autoras entendem que aquela decisão 

também se aplica ao caso sub judice. Todavia, como a deci- -- 
sa o a ser proferida nestes autos depende de prova, e nao po- 

dendo se concluir a prior_i qua 1 a pessoa juridica de direito 

publico, ESTADO FEDERAL, ou o ESTADO FEDERADO, responsável 

pelo ato ilicito praticado contra o direito das autoras, es 

tas tambêm ajuizam a ação ordinária de indenização contra o 

ESTADO Q!_ MATO GROSSO, o qual deu origem ã transcrição no Car 

tôrio do Registro de Imõveis da Barra do Garças dos titulas 

de propriedade, e por ele transmitidos aos antecessores das 

autoras. 

2.04 A ação ordinâria de indenização propos- 

,.-..., 

ta, concomitantemente, e alternativamente, pelas autoras co~ 

tra o ESTADO DE MATO GROSSO, não e de evicção. Seu fundamen 

to e mais amplo, ou seja, o da responsabilidade objetiva de 

que trata o art. 107 da Constituição Federal, e essa açao 

deverá ser julgada procedente no caso das autoras sucumbirem 

na demanda por elas proposta contra a UNIAO FEDERAL e a FU- 

NAI - FUNDAÇAO NACIONAL DO INDIO. 

r'· 

r'. 
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Da,, ser alternativo o pedido das 

ras de condenação do ESTADO FEDERAL, ou do ESTADO 

O pedido formulado contra o ESTADO DE MATO GROSSO, se vier a 

r-.., 

ficar provado no curso do processo que ele transmitiu a non 

domino as glebas de terras sub judice, ou por serem elas in 

dispon,veis, tem amparo na jurisprudência do EGRtGIO SUPREMO 

,--... 
I 

' r,. 
TRIBUNAL FEDERAL. 

2.05 Isto posto, no julgamento do RECURSO EX- 
,---., TRAORDINÃRIO NQ 85.595-PR, a EXCELSA CORTE, por unanimidade, 

acolheu o voto do relator o eminente MINISTRO CUNHA PEIXOTO, 

e de cujo acõrdão se destacam os seguintes trechos (RTJ 88/ 

6 1 4 ) ( d oc . n 9 O 7 ) : 

li 3 - 

Além disso, seria ilógico~ afronta 

~ os princípios da economia processual, 

obrigar~ segundo comprador~ mover ação 

contra seu vendedor para que este ajui 

zasse depois~ mesma ação contra~ pri 

meiro vendedor. Isto, para se conseguir 

~ indenização pelo ato ilícito praticado 

apenas pelo primeiro vendedor. 

,..-... 

r,. 

5 - Q Estado foi responsabilizado ci 
vilrnente pelos danos decorrentes da ilí 

cita expedição de títulos de domínio so 

bre coisa alheia. ~ decisão seguiu a 
orientação dada por este Colendo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do RE n9 

63.476. Do voto do eminente Ministro Dj~ 

ci Falcão, nos embargos opostos a essa 

decisão, consta: 
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acolheu o recurso 
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,-, 

r,. 

do em vista que in casu 

ta de simples pedido de 

101 do Código de Processo Civil), mas 

de questão mais ampla, ou seja, in 

denização pela prática de verdadei 

ro ilícito" (RTJ., 59/433). 

,,,.-..., 
t • Mostra esta transcrição não ter o 

acórdão recorrido divergido da orienta 

ção do Supremo Tribunal Federal. Ao con 

trário, eles se ajustam". 

2.06 A seu turno, fazendo referência expressa 

ao voto retro transcrito, o MINISTRO ALDIR PASSARINHO no ju! 

g~mento do Recurso Extraordinírio n9 96.322-PR, identicamen- 

TE, em 07.2.84, nestes termos (RTJ 115/757) (doe. 

te, proferiu voto acolhido por unanimidade pela EXCELSA COR 

n9 08): 

"O SR. MINISTRO ALDIR PASSARINHO 

(Relator): O v. acórdão ora recorrido, 

deu provimento à apelação do Estado do Pa 

raná apenas para excluir da indenização 

o lote n9 18, da Gleba 7, da Colônia Cie 

lito, julgando, em consequência, carece 

dor de ação o autor Volpon & Cia. Ltda., 

posto que, comprovadamente, não perten 

cia ele àquela mencionada firma que, as 

sim, era parte ilegítima, no feito. Já 

antes, pelo MM. Juiz de primeiro grau, 

fora excluído o Lote n9 9, da Gleba n9 

7, da Colônia Timburi, em face de coisa 
julgada, no que lhe diz respeito. Em sua 

fundamentação declarou o v. acórdão: 

"A prescrição invocada, que seria 

a qõinqõenal, consoante reiteradas 
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nal Federal, em vários casos 
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r> 

lhantes a este, 
~ 

so teria 

se o lapso de tempo tivesse vencido 

após o cancelamento dos títulos do 

miniais. 

Não é demais se destacar, com o 

saudoso Serpa Lopes (Curso de Direi 

to Civil, Freitas Bastos, 2~ ed., 

vol. I, n'? 440) que "A matéria rela 

tiva à prescrição das ações contra 

a Fazenda Pública encontra-se regu 

lada por leis especiais ... ''. 

E, analisando o art. 19 do Decre 

to n9 20.910, de 6 de janeiro de 

1932, .as dividas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todos e qualquer direito ou 

açao contra a Fazenda Federal, Esta 

dual ou Municipal, seja qual for a 

sua natureza, prescrevem em cinco a 

nos da data do fato do qual se ori- 

ginarem, escreve: 11 Embora o ar t. 

29 do Decreto n9 29.910, de 1932, 

disponha que a prescrição quinque 

nal compreenda todos e qualquer di- 

reito ou ação contra a Fazenda 

d e r a 1 ,.- e s ta d u a 1 o u m u n i c i p a 1 , 

Fe- 

seja 

qual for a sua natureza, contudo a 

jurisprudência, uniformemente e sem 

discrepância, tem assente a inapli- 

cabilidade daquele dispositivo, em 

relação ãs ações reais contra a Fa 

zenda Pública". 

r', Ora, é bem de ver que a presente 

açao, originária, não de 

real, senão de obrigação, 

direito 

e pes- 

,-.. 
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soal e, por conseguinte, 

,ta; 
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o 

prescr-icional para sua proposit 

em face dos termos peremptórios do 

dispositivo examinado (compreende t~ 

dos e qualquer direito ou ação con 

tra a Fazenda ... seja qual for a 

Portanto, os conceitos aduzidos 

· l 
! 
f 
f 

. I 
1 

: l 
1 1 

! 
1 
1 

1 
1 

natureza ... ) só pode ser o quinque 

nal, contado "da data do fato do qual 

se originarem", ou seja, da data em 

que forem canceladas as transcrições. 

r-. 
pelos primeiros Apelantes (fls. 124), 

a que se reportou o Ínclito magis 

trado (fls. 413), são exatos e, ain 

da, sufragados pelo Excelso Pretó- 

rio. (Recurso Extraordinário n~ 85.595 

-PR,' aresto de 17 de maio 'de 1979) . .. \ 

r-. 
De outra parte, não há que se a 

pontar litisconsórcio unitário(art. 

90 do Código de Processo Civil de 

1939) ou litisconsórcio passivo ne- 

r>: 

- ( a rt. 4 7 , do Código de Pro cessa rio 

cesso Civil de 1973), por isso que 

aquele, este, - existiria como 50 se 

a relação jurídica litigiosa houve~ 

se que ser decidida de modo unifor 

me para todos ou a lei indicasse em 

casos específicos, o que, evidente 

mente, inocorre na especie. 

r: Nem mesmo seria o caso do art. 

r>. 
70, III, do vigente estatuto proce~ 

sual, bastando, a propósito, remis- 

são ao magistério de Pontes de Mi- 
randa (Comentários ao Código de Pro 

cesso Civil, Forense, tomo II, pág. 
,,......_, 

123/124]. 
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meiros Apelantes aduziram, 
11No entanto, como já foi dito, / a 

presente causa não é uma ação tfpi 

ca de evicção, mas sim~ responsa- 

0 
0 
r 

bilidade objetiva, fundada ~o 

J_Ql, ~ Constituição Federal 

art. 
- ra zao 

porque~ Estado~ Paraná o agente ! 
i 
i do ato ilícito, causador dos prejuí 

zos .dos autores,~~ Única parte l~ 

gítima passiva~ figurar~ deman- 

~. sem interesse~ integração da 

~ por parte~ quem quer que se- 

~11 ( f 1 s. 125) . 

', Tanto é exata a afirmação dos pr~ 

meiros 'Ap e Le n t e s , que o julgador sin 

gular deu ênfase à circunstância de 

que: 110 pedido não ê evicção. Fun- 

damenta-se ~ responsabi 1 idade que~ 

Requerido deverá suportar pela ofen 

~ ~ direito dos Autores, que sofre 

ram prejuízos pela aquisição~ ter- 

ras oriundas de títulos de domínio 

estatal11 - -Fls. 414. 

Na verdade, o próprio Egrégio S~ 

premo Tribunal Federal, no acórdão 

ja invocado, pela palavra do eminen 

te Relator Ministro Cunha Peixoto, 

proclamou, verbis: "At érn disso, s~ 

ria ilógico e afrontaria os princí 

pios da economia processual, abri- 

gar o segundo comprador a mover a 

ação contra seu vendedor para que 

este ajuizasse depois a mesma 

contra o primeiro vendedor.11 

- a çao 

Demais disso, a douta sentença 

está recheada~ decisões jurispru- 

Rua José Bonifácio, 278 - 7.0 And. - Conj. 720 - CEP 01003 - Tels.: (011) 32·5336 - 32-8043 - 36-6891 



OAB 21277 OAB 681D8 
Advogados 

denciais, todas no sentido d 

,n Evidentemente. Se é verdade que 

1 

1 

1 

! 
i 

i 1 
• 1 
1 i 
1 J 
1: 
• 1 

se o Estado titular terras 

não lhe pertenciam, deve 

os prejudicados. (sic).9 

o Poder Público tem competênc~a pa 

ra prover a destinação das terras 

devolutas, podendo modificar, alte- 

rar ou anular pretensões, por isso 
. \ 
: 1 
: i 
! ! ' . 

que elas não traduzem um direito, 

nem mesmo urna expectativa de direi 

to, mas um simples interesse, posto 

que legítimo, também i verdade que, 
i: 
' 1 
1 ' • i 

em causando dano, por ato funcio- 

nal, fatalmente, decorre ~ responsa 

bilidade civil, segundo preceito ~ 

titucioilal. 
0 
0 
r: 
r: 

AÍ está, sem necessidade de maio 

res delongas, o entendimento doutri 

nário e jurisprudencial, em função 

d o c â n o n e e o n s t i t u e i o n a 1 d o art . 1 O 7 , 

que consagrou o princípio da respo~ 

sabilidade objetiva ou do risco in 

tegral. 

Conseqõenternente, a douta senten 

ça de fls. 407 usque 416 não merece 

qualquer ressalva, 

(fls. 4 72/4 74). 
nesse aspecto" 

r 

Na verdade, na hip6tese dos autos, 

nao há que falar-se em prescrição, posto 

que não chegaram a ser cancelados os re 

gistros dos títulos dos autores~ ora 

recorridos ~ no Registro de Imóveis, nem 

tampouco anulados tais títulos e, no re 

ferente ãs irregularidades) veio ele a 

delas ter conhecimento com o julgamento 

de outra demanda. 
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OAB 21277 

Quanto ao fundamento do 

sentido de que~ alienantes 

deveriam ser chamados~ processo, já d~ 

cidiu esta Corte, como bem assinalou o 

~- acórdão em tópico transcrito, ~ a 

hipótese~ de indenização por ato ilíci 

to praticado pelo primeiro vendedor, ou 

seja,~ Estado. 

no 

De fato. Em caso símile (RE 85.595- 

n 
\ 

-PR), em ação movida por Alberto Vendra 

mini e sua mulher contra também o Estado 

do Paraná e em cujo recurso extraordiná 

rio veio a manifestar-se o mesmo nobre 

Procurador da Rep~blica, Dr. Moacir Ant~ 

nio Machado da Silva, o ilustre Ministro 

Relator Cunha Peixoto, após inadmitir o 

apelo extremo pela letra i, posto que o 

paradigma então invocado se referia a e 

vicção, enquanto ali a demanda versava 

sobre indenização pela prática de ato 

ilÍ~ito, não se aplicando, em face dis 

so, os princípios, da evicção, declarou: 

"O Estado foi responsabilizado 

civilmente pelos danos decorrentes 

de ilícita expedição de títulos de 

domínio sobre coisa alheia. 

são seguiu~ orientação dada por~ 

te Colendo Supremo Tribunal Federal 

no julgamento 9..9.. ~ 63.476. Do vo- 

to do eminente Ministro Ojaci Fal 

cão, nos embargos opostos a essa de 

cisão, consta: 
110 respeitável aresto embargado 

acolheu o recurso extraordinário 

tendo em vista que in casu nao se 

trata de simples pedido de evic 

ção (art. 101 do CÕdigo de Proces 
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Advogados •,, 

r: 

ampla, ou seja, indenização 
prática de verdadeiro 
(RTJ 59/433). 

Mostra esta transcrição não ter 

o acórdão recorrido divergido da 

orientação do Supremo Tribunal Fe- 

deral. 

tam. 

Os dois outros acórdãos 

Ao contrário, eles se ajus- 

invoca- 

dos pelo segundo recorrente nao se 

1,,-.. 

prestam para o recurso extraordiná 

rio, pois são do próprio Tribunal 

que proferiu a decisão, ora em jul 

gamento. 
' \ 

\ - 
Por estes motivos, nao conheço de 

ambos os recursos" (RTJ 88/617). 

E, no seu voto vis ta, acentuou o ilu~ 
tre e saudoso Ministro RODRIGUES ALCKMIN, 
repelindo o recurso extraordinário do Esta 
do do Paraná: 

1 
1 

,',, 

"Não houve prescrição, pois o can 

celamento do registro imobiliário, 

eliminando o título de domínio, deu 

origem à ação para obter o reparo 

reclamado. Outrossim, não se fun- . ' 

dou, a procedência da demanda, no 

fato da avieção, mas em que o Esta 

do praticara ilícito porque "vendeu 

terras já vendidas por ele a terce~ 

ro s", E os precedentes invocados 
r-. 
r-. 

pelos recorridos bastam à sustenta 

ção do acerto do entendimento aco 

lhido no acórdão de que o Estado re 

corre". (RTJ -ª-ª./618). 
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Acrescento, ainda, e como oportuna 

mente observou a douta Procuradoria- 

da República, no seu parecer, que timbém 

decidiu esta Corte, no RE 76.896 (1~ Tu! 

ma), pela responsabilidade do Estado do 

Parani em recurso extraordinirio referen 

te a ato ilícito daquela unidade da Fe 

deração na venda de domínio de lotes da 

Colônia de Timburi, na Comarca de Casca 

vel, em acórdão assim ementado, verbis: 

"Responsabilidade civil. Q Esta 

do responde pela culpa~ seus agerr 

tes·, expedindo títulos de domínio 

r- 

pleno~ terras que lhe não perten 

ciam~ que, por isso, foram resti 

tuídas aos legítimos donos em pre 

jui~ dos sucessores daqueles títu 

los" (RTJ . .zl/145). 

(Os grifos não são~- original) 

2.07 Dos trechos dos votos dos eminentes MI- 

NISTROS CUNHA PEIXOTO e ALDIR PASSARINHO, retro transcritos, 

destacam-se os seguintes tõpicos: 

"Além disso, seria ilógico~ afron 

taria~ princípios da economia proces 

sual, obrigar~ segundo comprador a mo 

ver ação contra seu vendedor para gue ~ 

te ajuizasse depois~ mesma ação contra 

Q primeiro vendedor. Isto, para~~ 
seguir a indenização pelo ato ilícito pra ~- - ~~ ~- ---~--.-.-- 
ticado ~nas pelo primeiro vendedor. 11 

2.08 O MINISTRO NÉRI DA SILVEIRA, no julgame~ 

to da Ação c,vel Originaria n9 278, ao proferir seu voto, 
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e por unanimidade 

: •...•... ----····--·-· • ·-·: ··1 1 8 • 

1 

i'::·'~(.= .--~:.·»g roit. 
'Jrls/•= ~ ;z - ~-~-~ 

acolhido pelo PLENARIO QQ SUPREMO TRiqUNAL 

Advogados 

r\, 
FEDERAL, no mesmo sentido do direito ã indenização, 

r pronunciou (RTJ .l.Ql/461, pag. 482): 

0 
r 

"Neste Último caso, nulos e extin 

tos os efeitos jurídicos concernentes ao 

domínio, posse ou ocupação dessas terras, 

apenas o que interditado fica ao adqui 

rente é pedir qualquer indenização ou m~ 
ver ação, contra a UNIÃO e a FUNAI, não 

r . • 

excluindo, todavia,~ regra constitucio 

nal~ pretensão de ver reparado seu pre 

iuízo contra~ Estado-membro alienante, 

ou terceiro, como, com inteira propried~ 

de, escreveu PONTES DE MIRANDA, em pass~ 

gem acima transcrita." 

,,..___ 

r>. 

I s t o p o s to , e s s a s d e e i s Õ e s d o . S U P R E MO TR _!_ 

BUNAL FEDERAL, sejam aquelas proferidas nas ·Ações c,veis Orl 

ginirias nQs 278 e 297, julgadas procedentes contra a UNIAO 

FEDERAL, sejam as proferidas nos Recursos Extraordinários con 

tra o ESTADO DO PARANÃ, devem servir de parâmetro para o jul 

gamento da ação sub judice (~. RTJ .1..Q.Z_/461, RTJ J..1.±.1926, RTJ 

88/614 e RTJ .1.J.2/757)_ (does. n9s _Qi, 06, 07 e 08). 

III 

CONCEITO CONSTITUCIONAL DE POSSE INDTGENA. SEU ENFOQUE 

PELO PLENÁRIO DA EXCELSA CORTE. JULGAMENTOS RECENTES. 

O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FE~ERAL, 

no julgamento da Ação c,vel Originária nQ 278, acolheu os vo 
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tos dos eminentes MINISTROS SOARES MUNOZ 

1 9 • 

r-. OAB 21277 
,,.....,_ Advogados 

na qual os aspectos constitucionais aplicáveis à ação 

dice foram exaustivamente e detidamente examinados e inter- 
r 
r: pretados, e dos quais se destacam os seguintes trechos (RTJ 

n9 05): 

r: 

1'_Q SENHOR MINISTRO SOARES MUNOZ (RE 

LATOR): - Quando do descobrimento do Bra 

sil, os lusitanos tomaram posse das ter 

ras descobertas, conforme a legislação 

romana, acolhida pelas Ordenações do Rei 

no em vigor. Os direitos dos autóctones, 

que habitavam em parte delas, não foram 

respeitados (Parecer do Prof. Cretela Ju 

nior, fls. 43). 

r 

/'""\, A Constituição de 1891, art. 64, trans 

feriu aos Estados-membros o domínio e 

posse das terras devolutas, cabendo 

a 
~ a 

União apenas a porção de território in 

dispensável para a defesa das fronteiras, 

fortificações, construções e estradas de 

ferro (fls. 448). Entretanto, a Consti 

tuição de 1934 excluiu do domínio devolu 

to estadual as áreas na posse dos silví 

colas que nelas se acham permanentemente 

localizados (art. 129). A Carta de 37 

(art. 154) e a Constituição de 1946 (art 

216) mantiveram esse regime. De seu tur 

no, a Constituição de 1967 (art. 186) e 

a Emenda Constitucional n9 1 (art. 198) 

também asseguraram aos silvícolas a pos 

se das terras que habitam, mas incluíram, 

entre os bens da União, "a porção de te!_ 
ras devolutas indispensável ã segurança 

e ao desenvolvimento nacionais" "e as 

terras ocupadas pelos silvícolas" (art. 

4 9) . 

! 
1 
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OAB 212.77 

Advogados 

O Professor Miguel 

relembrar as disposições const1tuc1on~1s 

que acabam de ser mencionadas, assin 

em parecer que se acha por cópia nos a~ 

tos, que, não obstante as variações ter 

minológicas ocorridas desde 1934, o que 

o texto constitucional tem tido em vista 

e exclusivamente a defesa da posse dos 

Índios que ainda vivem à margem da civi 
lização nacional, constituindo núcleos p~ 

pulacionais de cultura primitiva" (fls. 

450). 

Muito embora o art. 186 tenha subs 

tituído a expressão "posse de terras de 

silvícolas que nelas se achem permanent~ 

mente localizados", por esta outra: "po~ 

se das terras que habitam", parece-me e 

vidente, observa o insigne parecerista, 

que só integram o patrimônio da União a 

quelas glebas que podem ser consideradas 

"habitadas pelos indígenas, nelas se lo 

calizando11, com todas as características 

de uma tribo, sedentária ou não" (fls. 

450). 

Observa ainda o eminente Professor 

que 110 nomadismo ou a mobilidade dos si} 

vícolas não autoriza, todavia, a União 

a estender 11ad litibum11, por ato unilat~ 

ral de puro arbítrio, a área que o art. 

49, item IV, da atual Constituição lhe 

confere. A admitir-se a inexistência de 

uma "relação proporcional entre as tri 

bos e o território a elas indispensável, 

a fim de manter Íntegro e intocável o t~ 

pode vida que lhes é própria, não rest~ 
riam mais terras devolutas para grande 

número de Estados, nem sobraria espaço 

para as propriedades privadas" (fls. 451). 
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1 
! 
J 

1 
OAB 21277 

Pontes de Miranda não divergé drpon 
to de vista de Miguel Reale, porqurito, 
comentando o art. 186 da Constitui~o de 
1 .967, acentuou que o texto respeita a 
posse do silvícola, posse a que ainda se 
exige o pressuposto da permanência .(Co 
mentários à Constituição de 1 .967, tomo 
VI, págs. 435 e seguintes). 

Essa questão já foi objeto de deci 
soes do Supremo Tribunal Federal. 

No MS n 9 2 O. 21 5, o Relator, eminen 
te Ministro D€cio Miranda, ~mjtiu, em seu 
voto, considerações que se afinam com a 
doutrina de Miguel Reale e de Pontes de 
Miranda, "v e r b i.s " (RTJ 2_ll~): 

"Aferido que as terras em causa 

não são ocupadas por silvícolas, ou 

já não o eram desde os idos de 1960, 

que pàrece ter sido a época de sua 

transmissão a particulares pelo Es 

tado de Mato Grasso, os títulos dos 

impetrantes, a admitir que tenha r~ 

gularmente essa origem, sobrenada- 

riam à impugnação que se lhes vies 

se a fazer sob esse aspecto. 

Verificado, porém, que a 

ção originária, ou as que se 

aquis1_ 

lhes 

seguiram, coincidem com a regular 

ocupação indígena, os títulos dos 

impetrantes perderão a força que a 

caso formalmente tenham. 

A esse respeito, as informações 

da FUNAI contêm a declaração de que 

"os limites da Reserva Indígena Pi 

mentel Barbosa, constantes do Decre 

to n9 83.262, de 9 de março de 1979, 
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l 
! 
j 
r 

O AB 21277 

estão contidos nos limites da 

anteriormente reservada aos 

XavaFltes, pelo Estado de Mato 

so, através do Decreto n9 903, de 28 

de março de 1950". 

Verific~da, porventura, uma ter 

ceira hipótese, que se trata de ter 

ras não anteriormente ocupadas pe- 

eminente Ministro Cunha Peixoto, o emi- 

i 
. l 
; 1 

! 
l 
1 
! 
1 
1 

1 
1 
1 

' 1 

1 

los Índios, mas que a União lhes de 

seja reservar, na forma do art. 26 

e 27 do Estatuto do Índio (Lei n9 

6.001, de 19.12.73), aí será possí 

vel reclamar que o domínio da União 

somente deve resultar do previa pr~ 

cesso desapropriatório". 

,-., 
' ' No MS 20.234, do qual foi Relator o 

nente Ministro Cordeiro Guerra aduziu, a 

propósito da interpretação do§ 19 do 

art. 198, estas considerações (RTJ99/68): 

"No meu entender, isso só pode 

ser aplicado nos casos em que as ter 

ras sejam efetivamente habitadas p~ 

los silvícolas, pois, de outro mo- 

do, nós poderíamos até confiscar t~ 

das as terras de Copacabana ou Jac~ 

repaguá, porque já foram ocupadas 

pelos tamoios. 

do art. 198: 
11As terras habitadas pelos sil- 

Diz ainda o caput 

vícolas - sao inalienáveis nos ter- 
1 

1 ! 
1 

1 

1 
l ! 
i i 
1 : 

! 

mos que a lei federal determinar, 

a eles cabendo a sua posse perma 

nente e ficando reconhecido o seu 

direito ou usufruto exclusivo das 

riquezas naturais e de todas as 

utilidades nelas e x l s t e n t e s , !' 
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bidos do Estado, em priscas eras, 
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r, Pressupõe 
~ 

•. ~.... - -~.,,·,,,.! •. '811'1. , 2 3 
.Vn.-.. . r-,, Jl · ··-~· 

Advogados 

terras pelos silvícolas. De 

que, na esp~cie· - há evidente,/ va 

rias problemas bem ressaltado~ pelo 

eminente Relator - entendo que o po~ 

suidor legítimado por títulos rece- 

nao pode ser espoliado do fruto de 

seu trabalho sem indenização. Quan 

do o civilizado invade o território 

indígena e se estabelece pela for- 

ça, nesses casos, se há de aplicar 

os §§ 19 e 29, do artigo 198, mas 

nao no caso do colonizador, do des- 

bravador do País. Deixo, assim, is 

to bem claro, como avant ·premiere 

r. 

do meu pensamento, porque não me dei 

xo levar por um sentimentalismo mal 

orientado, que pode conduzir a atr~ 

fia do País, ou à inquietação rural, 

com resultados imprevisíveis. 

De modo que, sem apreciar o mere 

cimento da causa, nao quero negar, 

e nem haveria como, que o Estado tem 

direito de criar reservas indíge- 

nas, mas o próprio Estatuto do in- 

dio prevê que não pode fazê-lo abruE 

tamente, sem pagamento, sem indeni 

zação dos titulares da terras, pos 

suidores desse local. 

Í'. 
Caso, entretanto, na e s p e c í e , não 

(' 

r: 

obstante a titulação aparentemente 

perfeita dos impetrantes, há ques 

tões de localização e de posse as~ 

rem discutidas, inclusive a realicia 

de de saber se eles invadiram real- 

mente as terras dos silvícolas, ou 
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se, pelo contrário, t~rras q'üe/á t~ 

nham sido, em alguma epoca, po eles 

ocupadas, o que eu distingo, 

r 
r- 

mandado de segurança. O d ir é i to não 

é líquido e certo e depende de in- 

vestigação. Mas, deixo acentuado 

.r"'\ 
que não se pode, com fundament~ no 

artigo 198, § 19, da Constituição, 

chegar a uma conclusão, que seria a 

abolição da propriedade privada, sob 

a simples alegação de que, em algu 

ma epoca, as terras foram ocupadas 

pelas silvícolas." 

,,......,, 

Impende, pois, perquirir, na espe 
c i e "s ub j ud i.c e !", se se achavam permaneE_ 
temente localizados silvícolas (art. 216 
da Constituição de 1946) na gleba de ter 
ras, com área de 9.758 ha 2.548 rn2, si- 

r> 

tuada na margem direita do Rio Xingu, 
quando o autor a adquiriu do Estado de 
Mato Grosso e cujas medidas e confronta 
ções constam de seu título de proprieda 
de (fls. 8, 19 volume). 

Com o escopo de resolver essa ques 
tão, realizou-se uma vistoria e foram a 
presentados três laudos; o do perito no 
meado pelo Juiz Federal que presidiu a 
instrução por delegação do Relator, e o 
do assistente do autor e do Estado de Ma 
to Grosso e o do assistente das duas rés", 

r-. 110 SENHOR MINISTRO N.ÉRI DA SILVEIRA: --- 
r", Considerados os silvícolas relativamente 

incapazes e sob a tutela permanente do 
Estado (Código Civil, art. 69, III, e p~ 
rágrafo Único), pretende-se, na ordem j~ 
r Ídica b ras ile ira, preservar-lhes a cul t~ 
ra e integrá-los, progressiva e harmonio 

r-. 
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OAB 21217 

,-.. ' . 

samente, à comunhão nacional, resguar~a 

dos os usos, costumes e tradições, pfote 
gendo-se suas comunidades e assegurfndo 

-lhes os direitos (Lei n9 6.001, de 19.12.73, 

arts. 19 e parágrafo Único, e 29). Ganha 

especial relevo, nesse sistema proteti 

vo, a garantia que a tradição constitu 

cional republicana, desde a primeira Lei 

Fundamental, de inspiração social - demo 

crática, promulgada em 1934, colima asse 

gurar aos silvícolas, quanto ãs terras 

onde estejam, em caráter permanente, lo 

calizados. PAULINO JACQUES, em "A CONS 

TITUIÇÃO EXPLICADA", Forense, S{l- ed , , 1983, 
pág. 183, ,chega, nesse sentido, a afir 

mar que não há país que melhor proteja 

os silvícolas do que o Brasil. 

Omissas a Constituição Imperial de 

1824 e a primeira Constituição Republic~ 

na, de 1891, preceituou a Carta Política 

de 1934, em seu art. 129: 

"Art. 129. Será respeitada a 

posse de terras de silvícolas que 

nelas se achem per-manentemente lo 

calizados, sendo-lhes, no entanto, 

vedada aliená-las". 

Na mesma linha, a Constituição 

1937 dispôs em seu art. 154: 

de 

"Art. 154. Será respeitada aos 

r>; 
silvícolas a posse das terras em que 

se achem localizados em caráter pe~ 

r-. 
manante, sendo-lhes, porem, 

a alienação das mesmas." 

vedada 

r: 
(' 

Guardando idêntico comando, o art. 

216, da Constituição de 1946, estabele- 

ceu: 
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Será 

OAB 2127? 

r-. 
"Art. 216. 

silvícolas a posse das terras 

se achem permanentemente 

dos, com a condição de não os trans 

ferirem." 

Faz, precisamente, vinte anos, em 

parecer que emiti, a 07.8.1963, como Con 

sultor Jurídico, da antiga Procuradoria 

-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, 

acerca da possibilidade de o Estado suli 

no destacar parte dos toldos de Guarita 

e Nonoia, para loteá-las e distribuí-las 

a agricultores sem terras (Processo n9 

0705/19ó3-PGE-RS), tive ensejo de exami 

nar a natureza da disposição contida no 

art. 216, da Lei Maior de 1946, e a ex 

tensão de seus efeitos. Desse pronunci~ 

mento, destaco excertos pertinentes ao 

desenvolvimento deste voto, que, por in 

teiro, os mantenho: 

,....., 
f ' 

r-. 

0, 

li 2. A Constituição Federal, de 

1946, em seu art. 216, estabelece, 

verbis: 

11Serã respeitada aos silvícolas 
a posse das terras onde se achem 

permanentemente localizados, com 
a condição de não a transferirem". 

A norma transcrita encontra cor 

respondência nas Constituições Fe 

derais de 1934 (art. 129) e de 1937 

(art. 154). 

"D texto respeita a "posse" dos 

r 

silvícolas, posse a que ainda se e 

xige o pressuposto da localização 

permanente." (PONTES DE MIRANDA, in 

COMENTARIDS A CONSTITUitAO DE 1946, 

H ed., vol. IV, pág. 217). · 

1 r- Rua José Bonifácio, 278 - 7.0 And. - Conj. 720 - CEP 01003 - Tels.: (011) 32-5336 - 32-8043 - 36-6891 



De ou-ra 

' [ 
1 
i 

OAB 21217 

Advogados 

tado PONTES OE MIRANDA, in 

DE DIREITO PRIVADO, vol. 12, 

449, analisando a espécie: 11a - po~ 

se , d e q u e s e t r a ta , é p r i v a t í s t i ca , 

mas dela resulta pretensão de direi 

to constitucional. O silvícola não 

tem o poder~ dispor; a transfe 

Títulos rência seria inexistente. 

que proviessem de silvícolas não g~ 

rariam propriedade; s e r i a m nenhuns". 
A posse das terras (onde se achem 

permanentemente localizados) consti 

tui, assim, o objeto da garantia 

constitucional prevista no art. 116 

predito. Não se cogita de reconhe- 

r,. cimento do direito~ propriedade, 

com o conteúdo do art. 524 do CÕdi- 

go Civil Brasileiro. A instransfe- 

ribilidade, por ato de vontade do 

silvícola, de que trata o dispositi 

vo constitucional (art. 216) em a- 

,,,-,. preço, pertine, pois, a posse, nao 

a propriedade, visto que o titulo 

juris, que detêm os aborígines, na 

espécie, é possessório e não domi 

nial. Bem explícita é a lição de 

PONTES DE MIRANDA, quando escreve: 

"Somente pode o silvícola civiliza 

do transferir propriedade imóvel que 

haja adquirido, segundo~ Código Cl 
~. ~~~que regem~ terras 

d e v o l u tas . ( G r i f os d o autor c i t ado) . 

Quanto àquilo de que tinha a posse, 

somente cessa a intransferibil idade 

depois que~ transforma em proprie 

dade individual a posse do silvíco- 

la civilizado, precedendo sentença 
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declaratória, 

de silvícola e da transformação/ da 

propriedade coletiva em propri 

individual, em ação judicial, /e re- 

gistro da sentença declaratória da 

posse, segundo o art. 216 da ConstJ 

tuição de 1946 e da sentença profe- 

rida na ação judicial a que acima 

- 1 ' 
nos referimos, ações acumuláveis.11 

(apud TRATADO DE DIREITO PRIVADO, 

vol. 12, pág. 450). THEMÍSTDCLES CA 

VALCANTI anota que 11a Constituição 

assegura, aqui, (art. 216), o uti 

possidatis das terras ocupadas pe- 

los Índios, com a condição de que 

a não transfiram. to recomencimen 

to da posse imemorial dos donos da 

terra, dos sucessores daqueles que 

primeiro a povoaram e que, ate ho- 

je, ainda não se incorporaram aos 

hábitos e costumes da civilização co 
r 
r lonizadora. ( ... ) . O princípio - e 
(\ 

auto-executável, reconhece um direi 

to cuja medida a extensão depende, 

apenas, de prova, quando contestada, 

judicialmente.11 (A CONSTITUIÇÃO FE- 
r"' 

DERAL COMENTADA, vol. IV, 2':1 

1953, pág. 257]. 

ed., 

3. O dispositivo do art. 

encontra sua oritem em 

216 em 

foco emenda 

oferecida por ARTUR BERNARDES, na 

Comissão Constitucional, ao ensejo 

dos trabalhos da Assembléia Consti 
('. 

tuite de 1946. Foi a idéia de defe 

sa do Índio, de proteção, de amparo 

ao silvícola o que inspirou, em rea 

lidade, o autor da aludida proposi 

ção, que se cristalizou no texto a- 
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29. 

1 

·1 11 ,, 
!I 

tual, apos 
r>. 

(""',, 

primitiva, 

redação, "eliminando-lhe 

supérfluo ou estranho ao 

do". (Apud JOSÉ DUARTE, "A CONSTI 

TUIÇÃO BRASILEIRA DE 1946, vol. III, 

pags. 431/432). 

4. A norma do art. 216 da Lei 

Magna de 1946 há, dessarte, de ser 

compreendida, dentro do complexo das 

regras legais e regulamentares, que 

estabelecem o regime jurídico de d~ 

fesa e proteção do silvícola brasi 

leiro. 

Em verdade, pelo Código Civil (art. 

69, n'? IV), os silvícolas são rela- 

tivamente incapazes; mas, de conse 

1 
1 

1 

i 
1 

'1 
r 

1 
! 

! 
! 

r 
r: 

' /"> 

r> 
r: 

guinte, sujeitos~ direito. O par~ 

grafo Único do referido artigo, pr~ 

vendo a dificuldade decorrente da 

incapacidade relativa legal e a de 

fato em que se encontram, preceitua: 
110s silvícolas ficarão sujeitos ao 

regime tutelar estabelecido em leis 

e regulamentos especiais, o qual ce~ 

sarã, à medida que se forem adapta~ 

do à civilização do país11• 

5 • Exame desse regime especial r~ 

r>. 

vela preocupação constante, no sen 

tido da incorporação definitiva dos 

aborígines na sociedade brasileira. 

CLÚVIS BEVILÁQUA, pronunciando-ses~ 

bre o Regulamento n'? 8072, de 20 de 

julho de 1910, dispondo sobre o ser 

viço de proteção aos Índios e loca 

lização dos trabalhadores nacionais, 

em termos de aplausos, acentuou: 
r'· 
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11Sou dos que, mais cõrcfTãTiiienTe 

plaudem a preocupação 

Advogados 

Í'· 

do Governo atual, (referia-se ab Dr. 

NILO PEÇANHA, então, Presidente da 

República), por iniciativa do pre 

claro Sr. Rodolfo de Miranda, deve 

lar pela sorte de nossos aborígi 

nes, encaminhando a sua efetiva in 

corporação na sociedade brasileira, 

ica 
,,..--.,, 

r-. 

da qual são parte integrante, mas 

de cujo convívio, não ovstante, se 

acham afastados, por circunstâncias 

que é ocioso recordar.11 "Es s a em 

presa, sob o ponto de vista da mo 

ral e dos altos destinos humanos, e 

grandiosa, porque traduz o cumpri 

mento de um dever, e porque, chaman 

do, para a vida social comum, essa 

raça, que nos deve merecer toda a 

r 
/": 

simpatia, ao mesmo tempo avigoramos 

as nossas inclinações afetivas e d_!_ 

latamos a esfera de ação da cultura 

geral humana.11 
11As providências, 

até agora tomadas, talvez por falta 

de continuidade no pensamento do Go 

verno, talvez por falta de convie- 
- çao na 

fícuas. 

do dec. 

sua eficácia, têm sido 

Subsiste, apenas, a 

de 3 de junho de 1833, 

i mpr~ 
idéia 

man- 

r=. 

tida pelo regulamento de 15 de mar 

ço de 1842, art. 59, § 12, que, e 

quiparando os Índios silvícolas aos 

menroes, os submete à proteção do 

juiz de Órfãos. Mas ê de esperar 

que a República, voltando, agora, 

as vistas para esse problema, ore 

solva, satisfatória e definitivame~ 

te.11 (Apud CLÓVIS BEVIL·ÁQUA, "CÓOI- 

Rua José Bonifácio, 278 - 7.0 And. - Conj. 720 - CEP 01003 - Tels.: (011) 32·5336 - 32·8043 - 36-6891 



OAB 21277 OAB 68198 
Advogados 3 1 • 

GO CIVIL", vol. 

155/156). Aduz 

gs. 

LVA .-.. 
PEREIRA que 110s nossos aborígJnes, 

encontrados pelos descobridorefs, f~ 
ram vítimas, no período colonial, de 

um processo quase sistemático de di 

z i ma ç a o , expulsos da orla 1 itorânea, 

e pouco a pouco, atingidos no inte 

:· r i o r , em que r e s i d i a m ou a que se r~ 

fugiaram. Restam, ainda, nos Esta 

dos Centrais, e nas regiões em que 

a civilização, pouco a pouco, vai 

absorvendo, alguns grupos que, em 

confronto com o homem cultivado, p~ 

0. 

,,,--.,, 

dem ser equiparados quase a crian- 

,,-...._ 
ças. Sua educaçio é muito lenta e 

difícil, e é natural que o legisla 

dor crie um sistema de proteção que 

os defenda da má conduta dos homens 

inescrupulosos. O Código Civil con 

sidera os silvícolas relativamente 

incapazes e o Serviço de Proteção 

aos Índios, mantido pelo Governo F~ 

deral, instituiu, através de dispo- 

siçÕes regulamentares específicas, 

um sistema de tutela aos seus inte 

r e s ses , a te n ta n d o p a r a a s i tu ação d~ 

quelas tribos, que ainda se encon- 

tramem pleno estágio de barbária, 

,,-..., 

como para os que, pacificados e em 

contato com o branco, com.este con 

vivem e comerciam.11 (Apud INSTITUI 

ÇÕES OE DIREITO CIVIL, vol. I, peg s , 

204/205). No mesmo sentido, PAULI 

NO J. SOARES DE SOUZA NETO ("CADER 

NOS DE DIREITO CIVIL", vol. II, pág. 

49); CARVALHO SANTOS ("CÔOIGO CI 
VIL BRASILEIRO INTERPRETADO", vol. 
I, págs. 276/278). 
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De outra parte, como faz n 

VALHO SANTOS, citando CLÓVIS 

QUA, o Código emprega 

vícolas, no sentido 

floresta e como que para tornar mais. 

claro que se estes são relativamen- 

te incapazes e nao os que se acham 

r>. confundidos na massa geral da popu 

lação, aos quais se aplicam os pre- 

ceitas do direito comum (op. c i t., 

pág. 276). 

6 . Pois bem, a teor do art. 6 9, 

do Decreto n'? 5.484, de 27.6.1928, 

que regula a situação dos Índios na.:' 

cidos no território nacional, 11os 

índios de qualquer categoria não in 

teiramente adaptados ficam sob a tu 

tela do E~tado, que a exercerá, se 

gundo o grau de adaptação de cada 

um, por intermédio dos inspetores do 

Serviço de Proteção aos Índios e L~ 

e a l i z ação d e T r aba I h a d ores Nacionais, 

sendo faculta do aos ditos inspetores 

requerer ou nomear procurador, para 

requerer em nome dos mesmos Índios, 

pe1ante as justiças e autoridades, 

praticando para o referido fim to 

dos os atos permitidos em direito.11 

1 

! 1 

1 1 

! 1 

No. Regulamento do Serviço de Pro 

teção aos Índios, aprovado pelo De- 

ereto n9 736, de 06.4.1936, dentre 

muitas outras atribuições concerne~ 

tes à proteção, defesa, assistência 

ou amparo aos silvícolas, alinham-se 

as d e 11 g a r a n t i r a e f e t i v i d a d e da po~ 

se das terras habitadas pelos Índios, 

como condição indispensável e bãsi- 
r>. 
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·"' 

ca de sua tranquilidade e de s~ede 

s~nvolvim~n~o futuro.(art '. 29, ~); 
por em pratica os meios mais ron 

tos e eficazes para que os civiliza 

dos respeitem as terras dos Índios 

e vice-versa (ar t. 29, ~)li' 11 i mp e+ 

dir pelos meios legais que os fun- 
~ 

do Serviço de Proteção cionarios 

aos Índios, ou quaisquer particula- 

res, leigos ou religiosos, que se 

proponham a beneficiar os índios, se 

tornem, sob quaisquer pretextos, pa.!:_ 

ceiros ou possuidores dos bens ou 

das terras dos Índios, mesmo que aí 

tenham fundado escol as .ou quaisquer 

outros estabelecimentos; entendendo- 

1 
1 

· I 
1 
1 

,.--... 
-se por 11terras dos Índios11: 

aquelas em que presentemente 

1 9) 

vivem 

e que lã primeiramente habitavam; 

29) aquelas em que habitam e são ne 

cessãrias no meio da vida compatí- 

vel com o seu estado social caça 

e pesca, industria extrativa, lavou 

ra ou criaçao; 39) aquelas que . - 
Jª 

lhes tenham sido ou venham a ser re 

servadas para seu uso, ou reconhecl 

das como de sua propriedade a títu 

lo qualquer (art. 29, il._)11; "{rnp e d l r 

que as terras habitadas pelos silví 

colas sejam tratadas como se devolu 

tas fossem, demarcando-as, fazendo 

respeitar, garantir, reconhecer ele 

galizar a posse dos Índios, já pe 

los particulares (art. 39, ~); na 

falta de acordo, requerer ao juiz 

correspondente os remédios legais 

competentes para garantir aos silvi 

colas as suas posses, na forma do 
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34. 

Decreto n9 5.484, de 27 de 

1928 (art. 39, ~)11• De uma 

de 

ral, porém, o Serviço de Proteção 

aos Índios tem por fim: 11a) pres 

tar aos índios do Bras i 1 proteção e 

assistência, amparando a vida, a li 

berdade, e a propriedade dos aborí 

gines; defendendo-os do extermínio, 

resguardando-se da opressão e da e~ 

pol i a ç a o , bem como abrigando-os da 

miséria; quer vivam aldeados, reu- 

nidos em tribos 

com civilizados; 

ou promíscuamente 

b) por em execu- 

ção medidas e ensinamentos para a 

nacionalização dos silvícioasl, com 

~objetivo~ sua incorporação i 
1 

ciedade brasileira.11 (art. 19). 

so --= 

7. Dessa sorte, os silvícolas bra 

sileiros encontram-se, sob regime 

de tutela do Governo Federal, até 

sua incorporação à comunhão nacio- 

nal, de forma definitiva. 

e assistência em apreço, 

O amparo 

enquanto 

os resguardam em suas pessoas e bens, 

destinam-se, de igual modo, a ele- 

vá-los ao nível da comunidade civi- 

lizada, integrando-os nesta. Todo o 

regime de proteção existente, em fa 

vor dos indígenas, importa ser vi- i 
1 
1 

sualizado, primordialmente, como pr~ 

cesso e instrumento de civilização . 

A defesa do silvícola não signifi- 

ca, dessarte, o r-e o c up e ç a o de fazê- 

-lo, perenerntne, agregado da convi 

vência da sociedade brasileira, in 

tegrante de tthoras fetíchicas espa~ 

sas pelo território de toda a RepÚ- 

blica"; ao contrário, importa ela 

Rua José Bonifácio, 278 - 7.0 And. - Conj. 720 - CEP 01003 - Tels.: (011) 32-5336 - 32-8043 - 36-6891 



t ' 

r, 
0 
(' 
r: 
0 

i 
0, 

" r- 

" 
:: " 0 

,,...., 

,\ 

r: 
n 
r, 

" 
/'"'\ 

r- 
" 
0 

r- 
(' 

"' 
(' 

(', 

r 
(' 

r: 
(', 

r 
0 
0 

/"'"'\ 

Í\ 

r-. 
r> 
,-... 
r- 
0 
r>. 

r-. 

[' 

('. 

" r- 
0 
[' 

/'""\ 

0 
.~ 

0 

0 

" r-. 

Advogados 

. 
··,.. ' 1 

1 i 
i i 
1 ! 

1 ! 
1 ! 

OAB 21277 

num procedimento, que objetiva 

condições favoráveis e positivas 

ra a ascensão do indígena ao 

no da civilização, aos benefícios da 

comunidade nacional. 

8 . Nesse sentido, há de enten- 

der-se, outrossim, o pr;eceito do 

art. 216 da Lei Magna Federal de 

1946. 

Acentua o comentarista - ALCINO 

PINTO FALCÃO - discorrendo sobre a 

finalidade do referido preceito 

que 11parece de evidência que o tex 

to constitucional tem corno destina 

tãrio, justamente~ que~ encon 

tram na situação de relativamente ~ ~ ~ 
i~ca"r,azes ~não~ que já adquiri- 

ram~ capacidade plena civil. Estes 

não precisam de proteção especial, 

que, por um lado, seria contráría à 
i g u a 1 d a d e , p e r a n te a l e i ( d a n d o- l he s 

mais do que aos demais cidadãos, no 

que tange à defesa da posse), mas, 

por outro lado, também o seria, ao 

impor-lhes uma intransmissibilidade, 

que a lei não impõe aos outros cida 

dãos, no que toca à posse.11 (CDNST_! 

TUIÇÃO ANOTADA, vol. III, ed. 1957, 

pag. 227). Na mesma lição, o e n t e n 
dimento de SAMPAIO OÓRIA, in COMEN 

TÁRIOS À CONSTITUIÇÃO OE 1946, vol. 

IV, pág. 671). 

9. De conseguinte, a asseguraçao 

da posse das teras onde os silvíco 

las se achem permanentemente local1 

zados, que remonta, já, à Constitu~ 

ção Federal de 1934 (art. 129), e 

objeto, também, da ação do Serviço 
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de Proteção aos Índios, impe 

acatada e observada, 

proteção ao silvícola 

dentro do regime especial de 

la, que vige, no Brasil, 

dos aborígines nacionais. 

em favor 

Não é re 
r-. 

gra isolada, mas, sim, há-de se tê 

-la como inserida no sistema especf 

fico jurídico, que vigora para o si~ 

vícola, devendo, assim, merecer exe 

gese consentânea com a Índole mesma 

desse regime próprio de defesa e pr~ 

teção do índio. 

Se ê exato que o Estado tem de g~ 

rantir a posse dos silvícolas, evi 

tando invasões pelos civilizados, e 

conservar e fazer respeitar a orga 

nização interna das coletividades, 

independência, hábitos, línguas,in~ 

tituiçÕes, não podendo intervir pa- 

ra os alterar, salvo se o exigir a 

moral ou se há prejuízo para os sil 

vícolas ou terceiros - (DECRETO N9 

10.652, de 16.10.1942, art. 19, b), 

c) e d), nao menos verdadeiro - e, 
também, que ao Estado compete proce . - 
der, em ordem a assimilá-los à civ~ 

lização, adotando assistência obje 

tiva e eficiente. 

Quando, dessa maneira, fala o art. 

21 6 d a C o n s ti tu i ç ão Federal de 1946 - 

em respeito a posse, com localiza- 

ção permanente, nao se 

preender a norma, como 

há de com- 

princípio de 

irredutibilidade da área, que tenha 

sido ou estivesse, à época, ocupada 

pelos Índios. Não são estes propri~ 

tários da terra, mas simples pos- 
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suidores. 

MIRANDA, 11somente após o 

da sentença declaratória da 

do silvícola e do registro da 

tença declaratória da civilização 

do silvícola e transformação da pr~ 

priedade coletiva em propriedade prl 

vada, é que se opera - no plano do 

sistema jurídico brasileiro - a a 

quisição da propriedade individual, 

que passa a reger-se, inteiramente, 

pelo Código Civil. Tais terras po 

dem, então, ser transferidas, e us~ 

capidas, renunciadas e abandonadas11• 

' i 
l 

1 
: i 

1 i. 
11 : ! 

\ 

(Ap u d TRATADO OE DIREITO 

vol. 12, pág. 451). 

PRIVADO, 

1 O • Ora, como salienta ASTOLPHO 

: 

REZENDE, 110 objeto da posse deve ser 

individualmente determinado, de mo 

do a se poder apreendê-lo como cai- 

s a u n a e d i s t i n t a· d a s o u t r a s . 11 ( Ap u d 

"A POSSE E SUA PROTEÇÃO", vol. I, 

1 

1 

1 

pag. 257). A posse protegida pelo 

art. 216 da Constituição Federal vi 

gente há de ser, objetivamente~ de- 

finida. Impende haver uma utiliza- 

ção imediata~ real, ocupação cer- 

ta e continuada da terra. Daí por-· 

.;!""',, 

que não se há de entender, sob ores 

guardo da norma predita, aquela área 

que~ Índios'já não ocupam defini- 

tivamente. Com o transcurso do tem 

po, por efeito mesmo do processo c~ 

vilizatório, pode suceder se tornem 

desocupadas, ou não mais utilizadas, 

porções de áreas - anteriormente po~ 

suídas pelos Índios. O que importa 

ser respeitada~ a supirfície ter- 
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ritorial, que os Índios vem 

mente usando, ocupando, detendo, 

lizando aquele "poder físico da 

soa sobre a cais-a". 

ra, o critério de verificação da a 

rea a ser resguardada - para uma cer 

ta tribo ou c-0munidade indígena 

não pode se afirmar, como de Índole 

exclusivamente histórica, - mas, sim, 

com base na realidade de vida atual ---- 
Jisto é, num certo momento cogita- 

r-. do) das famílias, das unidades de 

formação e organização do grupo sil 
' 

1 ,, 
r-. vícola. Não se pode desvincular o ' 

1 

·! exame do dispositivo conseitucional 

em apreço de seu caráter teleolÓgi- 

co, do fato de estar ele integra- 

do em um sistema específico de pro 

teção e assistência ao indígena na- 
r=. 
r, 

cional, que colima, antes de tudo, 

elevar o Índio ao plano da civiliz~ 

ção, tornando-o membro efetivo e a 

tuante da sociedade brasileira. A 

posse da terra, que se garante aos 

silvícolas, tem o elevado sentido 

de propiciar-lhes um elemento mate 

rial seguro, uma base física certa, 

e v i t a n d o , a s s i rn, f i q u e o s aborígi- 

n e s , fracos e indefesos, por si me~ 

mos, à mercê de arbitrariedades,quer 

de particulares, quer oriundas do p~ 

der público, no que pertine à disp~ 

ta das terras, que antes lhes esti 

vessem a servir de meio natural 

tão necessário à sua existência ru- 

dimentar. Em virtude desse amparo 

constitucional, os indígenas 

suas famílias - não poderão 

com 

ao 

r 
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seja -- sofrer porventura, 

mente, ocupem e os utilizem. 

tando o art. 216 em foco, 

RIA, excelentemente, acentua: 

os conquistadores que, até 

e 

"São 

certo 

ponto, se penitenciam da espo 1 i ação 

r 
r, 

cometida. Os silvícolas são descen 

dentes dos senhores das terras, que 

o Governo de Portugal doou a südi- 

tos seus em capitanias hereditârias, 
,,-. para que as explorassem. Os donos 

das terras, os silvícolas, foram s a 
crificados pelos invasores. 

vez mais, se internavam pelas 

Cada 

flo- 
r- restas a dentro dos sertões sem ho- 

riz:ontes. Hoje, ainda, subsistem 

tribos, mais ou menos, 

~~estes que~ art. 

selvagens,~ 

216 da Cons- 

tituição respeitou~ posse das ter- 

~' onde r e s i d a m i " (op. cit., pag. 

8 71 ) . A preocupação de os silvÍco- ,. 
las poderem ficar localizados em~ 

~ independentes, em relação aos 

núcleos populacionais da dita soei~ 

/' 

dade brasileira, facilitando-se a 
adoção de procedimentos assisten 

ciais e civilizatórios, adequados a 

seu estágio de desenvolvimento, bem 

corno a realização pelos indígenas de 

urna convivência, segundo seus cost~ 

mes, tradições e crenças, eis, fun 

damentalmente, a mens legis do art. 

216 em análise. 

Dessa maneira, o que vedado está 

é o desapossamento, de forma real, 

dos silvícolas, em relação àquelas 

terras, que - em verdade - ocupem e 
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aproveitem, utilizando-as, 

·""'- 1 • lias. Nada obsta, portanto, 

tadas as frações de certas 

terras, onde os selvagens estejam 

estabelecidos, com suas famílias, e 

as utilizem, - possa o Estado-membro 

desmembrar partes de território,pr! 

rnitivamente, reservado aos silvíco- 

las, que não mais estejam servindo 

r-. 

à habitação, uso e gozo dos aboríg~ 

nes, ou porque nao possuam recursos 

naturais aproveitáveis pelos indÍg~ 

r». nas, de acordo com seu estágio de 

desenvolvimento, ou porque 

frações de terras não mais 

dessas 

aufiram 

r=. p~bveitos os Índios. ~ Em realidade, 

tratando-se de terras públicas est~ 

duais, a garantia constitucional da 

posse em apreço, não extingue, como 

e Óbvio, o direito dominial; dai, 

a viabilidade do exercício, pelo t! 

tular do domínio, dos poderes cor- 
r>. 

respectivos, se e quando desapare- 

cer o fato restritivo do pleno jus. 

Nem se altera a solução em foco, 

quando o próprio Estado, por ato ad 

ministrativo, entendeu de 

a area, que se haveria de 

rar reservada aos Índios. 

demarcar 

conside- 

As ter- 

ras foram definidas, em proteção aos 

silvícolas, na hipótese ora argõi- 

da. Dr a , se estes não necessitam de 

toda a zona demarcada - ordinariamen 

te, "com larguesa" - a partir de um 

dado momento - ou porque as famílias 

diminuíram, numericamente, por cau 

sas que nao vale, aqui, perquirir - 
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r-. 
0 

ou porque 

apenas, em uma certa 

ritÓrio delimitado, com caráter 

manente, - impende concluir-se 

o titular do domínio, - respeitada, 

dessa forma, a posse localizada dos 

índios , - poderá aproveitar o que r~ 

manesce, sem utilização efetiva, P.'.'!_ 
radar-lhe destinação social valia- 

·"'· 
sa. Nenhuma infração ocorreria ao 

dispositivo constitucional em apr~ 

ciaçao, porque os Índios nao esta- 

riam a ser "arrancados" ou d e s e p o s 

sados das terras, nem seriam sacri 

ficados em seus interesses pessoais. 

Não é, por outra parte, possível 

r 
0. 

emprestar-se ao art. 216 em referên 

eia exegese literal, colimando ver, 

em alguns de seus termos, rigor ex 

cessivo, fórmula radical. A desti 

nação da norma legis in hac specie, 

importa atentar, conforme atrás fi- 

r: cou examinado." 

No regime constitucional de 1934 a 

1946, portanto, idêntico era o princí- 

pio: a posse a ser respeitada condicio- 

nava-se ao caráter de permanência na lo 

calização imemorial estabelecida pelo í~ 

dio ou decorrente de definição do órgão 

oficial, que tem a atribuição de cuidar 

de seus interesses. Certo está que, se 

as terras eram do domínio do Estado, não 

podia este, por via de alienação, privar 

os silvícolas da posse, constitucional- 

mente assegurada, nem ação teria o adqui 

rente para nela imitir-se. 

Com o advento da Constituição de 

1967, alterou-se, entretanto, a posição 

r: 
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,I""'. 

dos Estados, 

ocupadas por 

r, 
Com efeito, o art. 49 da 

Constituição, incluiu, em seu inciso IV, 

entre os bens da União, "as terras ocup~ 

das pelos silvícolas". Quanto a estes, 

assim, não podem, desde então, adotar os 

Estados-membros qualquer providência, me~ 

mo que os silvícolas as abandonem, ou não 

mais as ocupem. Os bens, que pertenciam 

ao domínio do Estado, passaram, por via 

da disposição constitucional, ao âmbi 

to da União Federal. PONTES DE MIRANDA, 

a esse respeito, anotou: "Terras ocupa- 
/' das, e não terras dos silvícolas. Se, 

conforme o sistema jurídico brasileiro, 
! 

·I 

,,,......,, o silvícola é capaz se se incorporou a 

comunidade civilizada, ou se, estando em 

centro agrícola, se lhe outorgou poss~ ou 

E~ e propriedade , conforme lei, o te! 

reno que ele possui não é a terra ocupa 

~ de que fala a Constituição. Mais ain 

r: da: a própria Constituição de 1967, no 

'~ 

art. 186, assegura aos silvicolas a pos 

~ permanente das terras que habitam, com 

direito ao usufruto exclusivo, de modo 

que sao seus os frutos e todas as utili 

dades nelas existentes. Se lá não habi- 

tam, não têm posse. Se lã habitam, têm- 

-na. Em conseqUência, o que se atribui 

ã União é só o direito de propriedade, e~ 

quanto o silvicola não se integra naco- 

munidade. Se se integra, a posse gera a 

propriedade, quer seja a posse que lhe 

advém do poder fáctico, como ocorreria 

com qualquer outra pessoa, ou do fato de 

habitar na terra. O fato de habitar a- 

tribui-lhe posse". (in COMENTÁRIOS À 

CONSTITUIÇÃO DE 1967, Tomo I, pág. 529). 
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1". Va,,:a. /-,- 
1 lfla1 \. \ _ 

Não se fez, no particular, dif 

te a disposição constante do art. 

da Emenda Constitucional n9 1, de 

mantidas, dessarte, entre os bens da União, 
as terras ocupadas pelos silvícolas, se~ 

do, pois, quanto a estas, incabível, de~ 

de 1967, disposição do Estado-membro, ou 

expedição de qualquer título de aliena 

çao. 

De outra parte, mantendo a tradi- 

çao constitucional inaugurada em 

o art. 186, da Garta Política de 

1934, 

1967, 

assegurou aos silvícolas a posse perma 

nente das teras que habitam, "reconheci- 

do o seu direito ao usufruto exclusivo 

dos .recursos naturais e de todas as uti 

lidad~s' n al e s existentes." Anotou PON . \ 
TES DE MIRANDA, em torno desse disposit! 

vo: "O texto respeita a "posse" do sil- 

vícola·, posse a que ainda se exige o pre~ 

suposto da permanência. O juiz que co- 

,,...... 

nhecer de alguma questão de terras deve 

aplicar a regra jurídica, desde que os 

pressupostos estejam provados pelo silvf 

cola, ou constem dos autos, ainda que al 

guma das partes ou terceiro exiba título 

de domínio. Desde que há posse e a per 

manência ou localização permanente, a po~ 

se da terra é do nativo, porque assim o 

diz a Constituição. Os juízes não podem 

- - expedir mandados possessórios contra si! 

v í e o 1 a s q u e t e n h a m p o s s e p e r ma n e n t e . " No~ 

tro passo escreveu o saudoso jurista pá- 
trio: "São nenhuns quaisquer títulos, 

mesmo registrados, contra a posse dos sil_ 

vícolas, ainda que anteriores à Consti- 

tuição de 1934, se à data da promulgação 

havia tal posse. O registro. anterior de 

propriedade~ título de propriedade sem 
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usos sem fruição." (in COMENTÁRIOS 
CONSTITUIÇÃO DE 1967, Torno VI, págs. 
e 4 36) . 

5. A sua vez, tornando ainda mais 
amplo o regime de proteção à posse dos 
silvícolas, nas terras por eles habita 
das, o art. 198 e seus parágrafos, da E 
menda Constitucional n9 1, de 1969, pre 
ceituaram, verbis: 

"Art. 1 98 . As terras habitadas 

pelos silvícolas são inalienáveis 

nos termos que a lei federal deter 

minar, a eles cabendo a sua posse 

permanente e ficando reconhecido o 

seu direito ao usufruto exclusivo 

das riquezas naturais e de todas as 

utilidades nelas existentes. 

§ 19. Ficam declaradas a nulida 

de e a extinção dos efeitos juríd~ 

cos de qualquer natureza que tenham 

por objeto o domínio, a posse ou a 

ocupação de terras habitadas pelos 

silvícolas. 

§ 2 9 • extinção A nulidade e a 

de que trata o parágrafo anterior 

não dão aos ocupantes direito a 

qualquer ação ou indenização con 

tra a União e a Fundação Nacional 

do Índio." 

:\ li 
;, 
<1 .t 
" !j 
1· 
I!: 
i: 
1, 
1, 
1 · r : 
'' ! ' 

Examinando.a inteligência dois dois 
parágrafos do art. 198, da Constituição, 

o ilustre Professor MANOEL GONCALVES PER 
REIRA FILHO escreveu: "Para resguardar 

melhor o interesse dos silvícolas, a E 

menda Constitucional n9 1, de 1969, a 

crescentou este parágrafo (19) ao art. 

195 (antigo 186), que estabelece a nuli 
' 1 
! ' 
i 
1 

r 

i 
1 
i 
! 
·' 
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dade s a extinção dos efeitos 1ur1a1pos 

de qualquer ato que tenha tido por 

to o domínio, a posse ou a ocupaçao 

terras habitadas por silvícolas. É isso 

consequência da posse permanente e daí 

a inalienabilidade· assegurada no caput 

! 
' 

1 ! 

' 

do artigo", acrescentando a seguir: "A 

I"", 

declaração de nulidade e da extinção de 

efeitos jurídicos acima estabelecida p~ 

de causar prejuízos a particulares. Tais 

prejuízos seriam ordinariamente indeni 

záveis. Entretanto, a Constituição ex 
pressamente exclui tal indenização, mas 

somente desde que a mesma houvesse de 

ser paga pela União ou pela Fundação Na 

cional do Índio. Dessa forma, eventual 

r: indeni~ação devida por particular não é 
excluída pelo preceito constitucional." 

(Apud COMENTÁRIOS À CONSTITUIÇÃO BRASI 
LEIRA, 3 ~ e d. , 1 9 8 3 , pág. 7 3 2) . 

,,..... 
I • 

Dessa maneira, a incidência do pari 
grafo 19, do art. 198, da Constituição, 
mesmo às hipóteses anteriores à vigên 
cia da Emenda Constitucional n9 1, de 
1969, tem como pressuposto se cuide de 
efeitos j ur Ídicos referentes ao domínio, 
a posse ou ocupação de terras habitadas 
por silvícolas, ã época do ato ou negó 
cio jurídico, de que emanaram os efei 
tos jurídicos que a Constituição decla 
rou nulos e extintos, sem que daí possa 
resultar direito a qualquer ação ou in 
denização contra a União e a FUNAI. A 
proteção constitucional à posse, em ca 
ráter permanente, dos silvícolas, nas 
terras por eles habitadas, está previs 
ta no regime constitucional brasileiro, 

r: 

desde 1934. PONTES DE MIRANDA já obser 

r 
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"A ação que têm os 
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vara, acerca do art. 

ção de 1946: 

colas ou o Estado, através de algun 

viço de proteção, para fazer valer o 

se estatui no art. 216, é declaratória. 

Cabem, porém, se houve desapossamento, 

as ações de posse e a de reintegração, 

com a particularidade de ser pressupos- 

to necessário e suficiente a prova da 

posse anterior." (COMENTÁRIOS À CONSTI 

TUIÇÃO DE 1946, vol. IV, pág. 218). Re 

petindo essa lição, nos COMENTÁRIOS À 

CONSTITUIÇÃO DE 1967, Tomo VI, pág.436, 

a c r e s c en.t cu : "Outrossim, se houve t r-sns 
r> ferência de tais terras, cabem as açoes 

constitut~vas negativas contra os títu 

los e contra os registros, invocável 

art. 860 do Código Civil." 

o 

í'. 
r: Bem de ver é, dessarte, que nao se 

enquadram na cominação de nulidade do 

parágrafo 19, do art. 198, da Constitul 

ção, com consequências consignadas no p~ 

rágrafo 29, do mesmo artigo, os atos ou 

negócios jurídicos, concernentes ao do 

mínio, posse ou ocupação de terras, que 

não se achavam ocupadas por silvícolas, 

para sua habitação, em caráter permane~ 

te. Se o particular-adquiriu do Esta 

do-membro, antes da Constituição de 

1967, na forma prevista na legislação 

local, terras devolutas estaduais, en~ 

tão não objeto de posse, em caráter pe! 

manente, por silvícolas, o negócio juri 

dica não; alcançivel pelas normas dos 

parágrafo s 1 9 e 2 9 , d o ar t . 1 9 8 , da Cons 

tituição em vigor. Se, ao contrário, 

alienou o Estado-membro, como terras d~ 

volutas estaduais, terras ocupadas por 

/' 
r-. 
.1"". 

,., 
r: 

Rua José Bonifácio, 278 - 7.0 And. - Conj. 720 - CEP 01003 - Tels.: (011) 32-5336 - 32-8043 - 36-6891 
,-.., 
r 



- ( ' 

OAB 21277 OAB 68196 r==';;-~, 1• •. Vo.r?J f 
,11..,, ·- 

• -e- - ---- 7 silvicolas, em carater permanent 
habitação, mesmo antes de 1967, 

Advogados 

o 
regime.constitucional de proteção da(Pº~ 
se da terra ocupada pelos Índios já era 
vigorante, incidem, desde logo, os par~ 
grafos 19 e 29, do art. 198, da Consti 
tuição. Neste Último caso, nulos e ex 
tintos os efeitos jurídicos concernen 
tes ao domínio, posse ou ocupação des 
sas terras, apenas, o que interditado fi 
ca ao adquirente€ pedir qualquer inde 
nização ou mover ação, contra a União 
e a FUNAI, não excluindo, todavia, ar~ 
gra constitucional a pretensão de ver r~ 
parado seu prejuízo contra o Estado-me~ 
bro alienante, ou terceiro, como, com 
inteira propriedade, escreveu PONTES DE 
MIRANDA, em passagem acima transcrita. 

r 

Não cabe, dessarte, compreender o 
parágrafo 19 do art. 198, da Constitui 
ção vigente, no que concerne a negocios 
jurídicos a ele anteriores, senão como 
mera norma de Índole explicitante, pois, 
em realidade, antes de seu advento, já 

seria nulo e sem qualquer efeito, ao m~ 
nos quanto à ocupação, posse e utiliza 
ção, o negócio jurídico de concessão ou 
venda de terras, onde silvícolas esti 
vessem permanentemente localizados. De~ 
de a Constituição de 1934, a posse dos 
silvícolas estava protegida, quanto as 
terras onde localizadas, em caráter pe! 
manente. Nessa linha, escreveu PONTES 
DE MIRANDA, acerca do art. 216, da Car- 

r: 

- I 

ta Política de 1946: "Desde que há a 

posse e a localização permanente, a te! 

ra é do nativo, porque assim o quis a 

r-. Constituição, e qualquer alienação de 
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terras por parte de 

se achem, permanentemente 

com posse, os silvícolas, ~ nula." 

c i t . , pág. 217). 

r-. 

De outra parte, não autoriza o tex 

to constitucional comentado, nem decor 

re do sistema protetivo da posse dos 

silvícolas, nas áreas que, em caráter 

permanente habitem, invocar o art. 198 

e seus parágrafos, da Constituição, pa 

ra declarar nulos e extintos os efeitos 

jurídicos provenientes de títulos aqui 

sitivos de domínio ou posse de terras, 

a epoca do negócio jurídico aquisitivo, 

não ocupadas, em caráter permanente, por 

silvícolas, que, nelas, por conseguinte, 
. 1 

não hab í't avam , Cumpre, nesse passo, con 

siderar que guardam correspondência os 

termos da Constituição de 1946, art. 

216, - "onde se achem permanentemente 

localizados" - com os da Carta Políti 

ca de 24 de janeiro de 1967 - art. 186 

"posse permanente das terras que ha 

bitam." Dessa maneira, não se poderão, 

aí, enquadrar os silvícolas que, de re 

ferência a terras, objeto de eventual~ 

lienação, não possuíam nem localização 

permanente, porque seu habitat era em 

outra localidade, nem, nelas, mantinham 

habitação, em caráter permanente porque, 

apenas, por elas, transitavam ou peram 

bulavam, sem, aí, se constituir sua mo 

rada. 

6. A partir dessas considerações e 

que cabe apreciar as conseqtiências jurf 

dicas dos atos do Governo Federal, em 

face de titulares de domínio, ou possui 

dores de terras, que se veriham a trans- 

r 
r. 
r- 
,,,....., 

/: 
r: 
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formar, por uma das formas em 1e~ pre 
vistas, no interesse de proteção 
vícolas, em terras habitadas, eM cara 
ter permanente, por índios. 

Com efeito, dispõe a lei n9 6.001, 

de 19.12.1973, ~ ESTATUTO DO fNDIO ~ 
em seu art. 1 7: 

"Art. 1 7. 

dÍngenas: 

Reputam-se terras in- 

I - as terras ocupadas ou habita 

das pelos silvícolas, a que se refe 

remos artigos 49, VI, e 198, da 

Constituição; 

II - as áreas reservadas de que tra 

ta o Capítulo III deste Título; 

III - as terras de domínio das comu 

nidades indígenas ou de silvícolas." 

No Capítulo acerca "DAS TERRAS OCU- 

r: 
r 

PADAS" (art. 17, I), o Estatuto do fn- 
dio, depois de preceituar que essas ter 
ras são bens inalienáveis da União, com 
expressa remissão aos arts. 49, IV, e 
198, da Constituição da República, dis 
põe nos arts. 23 e 25, verbis: 

"Art. 23. Considera-se posse do 

r: 

Índio ou silvícola a ocupação efet~ 

va da terra que, de acordo com os 

usos, costumes e tradições tribais, 

detém e onde habita ou exerce ativi 

dade indispensável à sua subsistên 

cia ou economicamente Útil. 

r-. 
r>. 

'' Art. 2 5. O reconhecimento do 

direito dos Índios e grupos tribais 

a posse permanente das terras por 

eles habitadas, nos termos do arti- 
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go 198, 

dependerá de sua demarcação, 

assegurado pelo Órgão federal 

sistência aos silvícolas, atendendo 

in 

à situação atual e ao consenso his 

tórico sobre a antigõidade da ocup~ 

çao, sem prejuízo das medidas cabí 

veis que, na omissão ou erro do re 

ferido Órgão, tomar qualquer dos Po 

deres da República." 

De outra parte, no que concerne às 
11âreas reservadas", bem explícita é a 

distinção prevista no Estatuto do fndio, 

ao estipular, em seu art. 26 e 

fo Único, verbis: 

- paragra- 

"a r t , 26. A União poderá estabe 

lecer em qualquer parte do territó 

rio nacional, áreas destinadas ã po~ 
se e ocupaçao pelos Índios, onde po~ 

sarn viver s obter meios de subsis- 

tência, com direito ao usufruto 

utilização das riquezas naturais 

e 

e 
dos bens nelas existentes, 

tadas as restrições legais. 

respei- 

Parágrafo Único. As áreas ressr 

vadas na forma deste arigo nao se 

confunde com as de posse imemorial 

das tribos indígenas, podendo orga 

nizar-se sob uma das seguintes moda 

lidades: 

a) reserva indígena; 

b) parque indígena; 

c) .colônia agrícola indígena." 

Se é exato, dessa sorte, que se nao 

confundem os conceitos de terras reserva 

das e de terras ocupadas, nada impede 
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que, ao 

;'· 

tas, a União possa incluir, desde 

terras de posse imemorial de tribos 

genas. Ao lado destas, cabível f co, 

ender que, também,~ possam destinar ~ 

posse~ ocupação pelos Índios terras de- 

volutas estaduais ou mesmo 

do patrimônio particular. 

integrantes 

,.,....,, 7. Examino, assim, o caso concreto. 

,,-.., 
Trata-se de ação ordinária de inde 

nização por desapropriação indireta, em 

que o autor, na inicial, alega ser pro 

prietário de área de 9.758 ha e 2.548m2, 

situada à m,ar gem direi ta do Rio Xingu, ad 

quirida do Estado de Mato Grosso, a 

18.9.1959, pela transcrição n9 2.944, do 

Livro 3-E, folhas 23, do Registro de Imf 

veis da Comarca de Barra do Garças - MT, 

do que a União Federal se apossou, admi 

nistrativamente, ao criar, ex vi do De 

creto n ? 50.455, de 14.4.1961, o "Pa r q ue 

Nacional do Xingu", com 3.580.000 ha, o~ 

de se compreendem várias glebas, inclusi 

veado autor, de propriedade privada. 

Pede que a União Federal e a FUNAI sejam 

condenadas a pagar-lhe indenização cor 

respondente às terras de sua propriedade 

definitivamente integradas no Parque Na 

cional do Xingu, segundo valor apurado 

em perícia, com correção monetária, ju 

ros desde a data da ocupação e honorários 

advocatícios, ut art. 20, § 39, do CPC. 

Nos termos das contestações, FUNAI 

e União Federal sustentam que a indeniz~ 

ção pretendida é incabível, porque as te~ 

ras pelo autor adquiridas, em 1959, com 

preendem-se no âmbito do art. 49, IV, da 

i· 
: 1 

il 

r- 

, , 
'' 1; 
1} , , 
1; 
1' 

1 ! 
1: 
1; 
'! 1: 
! ; i i 
1 Í 
1 í 

'1 
' 'i 

r 1 
: ! 
'! 
'. ,l 

1' 
. : 

! 

ri, 
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,.-.., 

r> 

Constituição, eis que 

nentemente, por silvícolas, desde 

lo passado, não sendo, dessarte, 

a alienação feita pelo Estado de 

Grosso, como se se cogitasse de simples 

terras devolutas estaduais, incidindo, a~ 

sim, as norms dos parágrafos 19 e 29, do 

art. 198, da Constituição. O autor con 

tradita, asseverando que a gleba, de sua 

propriedade, em referência, está excluí 

da do habitat imemorial dos Índios. O Es 

tado de Mato Grosso, à sua vez, como li 

tisconsorte ativo, defende a legitimida 

de da venda, que fez ao autor, destacan- 

i: 

1 ! : 

r-. 

do, inclusive, que, para isso, não era 

necessária a prévia ação discriminatória. 

Alega que as terras, ora do autor, nunca 

foram habitadas pélos silvícolas, antes 

do negócio jurídico de compra e venda re~ 

lizado. A União e a FUNAI afirmam, ao 

contrário, que, situadas as terras nas 

margens do Rio Xingu, sempre foram habi 

tadas pelos Índios. 

O desate da controvérsia está, por 

tanto, em saber se a área de 9.758 ha e 

2.548m2, que o autor comprou do Estado 

de Mato Grosso, em 1959, hoje integrada 

no Parque Indígena do Xingu, denominação 

conferida pelo Decreto n9 82.263, de 13. 

9.1978, ao Parque Nacional do Xingu, era, 

ou não, objeto de posse de silvícolas,em 

caráter permanente, ut art. 216, da Con~ 

tituição de 1946, quando o Estado de Ma 

to Grosso as vendeu ao autor. Se positi 

vo, incidem os parágrafos 19 e 29, do art. 

198, da Constituição. Se negativa ares 

posta, não se aplicando as disposições 

constitucionais em apreço, a indenização 
é devida, por desapropriação indireta.'' 

{' 

r: 
('• 

r>. 

""'· 
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Essa decisão do PLEN~RI 

r-. BUNAL FEDERAL, proferida no julgamento da AÇAO C1VEL 

RIA N9 278, tem o mérito e o condão de se afinar com ~- -- -~ 
trais lições de direito constitucional dos MINISTROS 

BO NONATO e CARLOS MAXIMILIANO, os quais com as suas prese~ 

ças dignificaram e prestigiaram o EXCELSO PRETÕRIO. 

3.02 Q MINISTRO OROZIMBO NONATO, in ~Revista 

Eo r e n s e ? , vol. 216, p à q . 421, prelecionava: 

r 

''que em qualquer corpo de leis não 
deve o intérprete separar um de seus pr~ 
ceitos para interpretá-lo insuladamente; 
deve considerá-lo na integração do sist~ 
ma. Deve-se ter em conta o princípio da 
unidade orgânica do direito, e se é im 
portante o entrosamento da norma no pró 
prio ordenamento jurídico, mais importan 
te ainda é o entrosamento de uma norma 
constitucional na· própria Constituição. A 
Constituição, mais que os outros diplo 
mas legais, guarda uma feição unitária." r- 

3. 03 O MINISTRO CARLOS MAXIMILIANO, a respei- 

to da feição unitãria constitucional, e da interpretação das 

normas da CARTA MAGNA, a elas assim se referia (COMENTÃRIOS 

A CONSTITUIÇAO BRASILEIRA, 5~ ~., pãgs. 133, Rio, 1946): 

"Há que se examinar o todo para ob 
ter o verdadeiro sentido de cada urna das 
partes. Interpreta-se a Constituição con 
frontando os vários dispositivos e proc~ 
rando conciliá-los. A Constituição não 
destrói a si mesma; não dá com a mão di 
reita e retira com a esquerda." 
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~"'~ 'íJr,,~-0. ..:::::,. ~ l 
O MINSITRO CORDEIRO GUER ~~~:;;·~~Jq.i'.le 

proferiu no Mandado de Segurança n9 20.234, julgado 

OAB 21277 

·"°"- 

3.04 

NARIO DA EXCELSA CORTE,.\em 04.06.1980, referindo-se ao 

198, §§ 19 e 29, da CONSTITUIÇÃO DE 1969, sobre o mesmo·e co 

,.-._ 
( mo avant premi~re de seu pensamento fez o seguinte pronunci! 

mento (RTJ ~/68, pag. 75) (doe. n9 09): 

110 que está dito no art. 198 é mais ou 

menos o que está dito no art. 19 do pri 

me1ro decreto bolchevique: "Fica aboli 

da a propriedade privada. Revogam-se as 

disposições em contrário". Isto entra 

Í\ 

em choque, evidentemente, com o art.153, 

§ 22, da Constituição Federal, que ass~ 

gura a propriedade privada. O Código.Ci 

vil assegura a posse. De modo que toda 

essa legislação tem de ser interpretada 

com muito cuidado." 
r 
r: 

Posteriormente, na ocasião do julgame~ 

to da Ação C1vel Originária n9 278, jâ na qualidade de PRE- 

SIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em 10.08.1983, e nao 

havendo necessidade do voto de MINERVA, eis que a mesma foi 

julgada p r oc e de n t e , por unan·imidade, mas por se tratar de 

/", 
matéria constitucional prevista no Regimento Interno daque- 

la EXCELSA CORTE, o clarividente e ilustre MINISTRO CORDEI 

RO GUERRA assim se manifestou (RTJ _l_Q_Z_/461, pâg. 495): 

r>. 

11Julgo procedente a ação e verif i 

co que os longos e brilhantes votos que 

me precederam demonstraram que as minhas 

dúvidas que havia exteriorizado no jul 

gamento do mandado de segurança referi 

do, aliás, no processo, não se justifi- 

cavam, uma vez que esta Corte saberia 
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defender a Constituição, al2'·l;•ropriedaài, 

os legítimos interesses dos 

o que vem de ser consagrado 

nidade.11 

'. 
' 

3.05 Isto posto, por ocasião do julgamento da 

açao sub judice devem ser obedecidos aqueles parâmetros do 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, interpretando-se o art. 49, IV, e 

1 9 8 , § § 1 Q e 2-9 , e o m a s norma s d o a r t . 1 O 7 , e d o a r t . 1 5 3 , 

§§ 39 e 22, § 36, da Constituição de 1969, bem como com as 

disposições do art. 216 da Constituição Federal de 1.946. 

Be:n de ver, ainda, que in casu se apli- 

camas disposições do a r t . 12~ do Decreto n9: 63.082,de 6.8.1968, 

do ESTATUTO DO ÍNDIO (Lei n9 6.001, de 19.12.1973, art. 17, 

II, c/c o art. 26, paragrafo único, letra~), bem como as nor 

mas da EXPOSIÇAO DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL N9 62, publica 

da no DOU, em 08.08.1980, pâgs. 15.709-15.713 (doe. n9 20). 

,...,_ 
I • 

IV 

,/', 
LEGISLAÇl-\0 FEDERAL. PARECER DO ESTADO FEDERAL 

4 • O 1 ~ UNIAO FEDERAL, pelo Decreto n9 50.455, 

--.. 
de 14 de abril de 1 .961, criou o Parque Nacional do Xingu, 

com um per,metro de 22.000 km2, posteriormente ampliado, e- 

quivalente aos dos ESTADOS DE SERGIPE e ALAGOAS, e atualmen- 

te denominado PARQUE IND!GENA DO XINGU (Decreto n9 

de 13 de setembro de 1978 (does. nQs. 13 e 16). 

82.263, 
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O Decreto n9 50.455/61, reconhecendo 

nem toda a ãrea destinada ao Parque Nacional do Xingu erA ha 

bitada por indios, determinou: 

11Art. 59 - Ficam o Ministério da A- -- -- 
gricultura, por intermédio do Serviço 

Florestal e da Fundação Brasil Central, 

autorizados a entrar em entendimentos com 

o Estado de Mato Grosso, com as prefeit~ 

ras locais e com os legítimos proprietá 

rios, se eventualmente existirem, para o 

fim especial da obtenção de doações, bem 

como efetuar as desapropriações indispen 

sáveis ~ instalação do Parque11• 

4.02 Decorridos 07 anos da data da criação do 

Parque Nacional do Xingu, .a UNIÃO FEDERAL ampliando os seus 

limites e destinando o seu territõrio como área reservada ex 

clusivamente aos indios, atrai~s do Decreto n9 63.082, de 06 

de agosto de 1 .968, determinou a FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

FUNAI, em seu art. 29 (doe. n9 14): 

"Ar t , 29. Fica a Fundação Nacional 

do Índio autorizada a 'eri t r a r em entendi 

mentos com o Estado de Mato Grosso, com 

as prefeituras locais e com os legítimos 

proprietários, se eventualmente existi 

rem, para o fim especial de obtenção de 

doações, bem como a efetuar as desapropria 

ções indispensáveis ao cumprimento do de 

creto. 11 

Nessa ocasião as glebas de terras das au 

toras foram incluTdas dentro dos limites definidos no Decre- 
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ereto n9 63.082/68, sem que a FUNAI ou a 

ceber em doação essas glebas, ou as desapropriasse nos ter 

mos das obrigações que lhe foram impostas nesse diploma I et- 

" ' 
gal. e que destinou as terras do Parque do Xingu como area 

reservada aos silvícolas. 

Desrespeitando o texto do referido decr~ 

to , a U N I A O F E D ERA L e a F UNA I a p o d e r a r a m - s e ma n u m il i ta r i das 

glebas das autoras, confiscando-as. 

4.03 Todavia, e de se ressaltar que ârea re- 

r-. 
servada aos 1ndios não se confunde com âreas por ele ocupa 

das, estas de propriedade da UNIAO FEDERAL, como, aliãs, dis 

põe o Estatuto .. ~ Tn d i o . 

" \ 

O ESTATUTO Q_Q TNDIO, que corresponde 

Lei n9 6.001, de 19.12.1973, reputa como terras indTgenas 

a 

(artigo 17) (doe. n9 19): 

I - as terras ocupadas ou habitadas p~ 
los silvícolas, a que se referem os arti 
gos 49, IV, e 198, da Constituição; 

II - as áreas reservadas de que trata o 
Capítulo III deste Título; 

III - as terras de domínio das comunida 
des indígenas ou de silvícolas. 

1 

.1 

1 

! : . 
: i 

li 

No tocante ãs áreas reservadas dispõe es 

se diploma legal: 

"Artigo~ - A União poderá estabel~ 
cer em qualquer parte do território na- 
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cional, áreas 
çao pelos Índios, onde possam 
ter meios de subsistência, com 

Advogados 
OAB 6819B 

58. 

r: 
0 

ao usufruto e utilização das riquez 
turais e dos bens nelas existentes, res 
peitadas as restrições legais. 

Parágrafo ún~co - As areas reserva 
das na forma deste artigo não~ confun 
dem com as de posse imemorial das tribos 
indígenas, podendo organizar-se sob uma 
das seguintes modalidades: 

a) - reserva indígena; 
b) - parque indígena; 
c) - colônia agrícola indígena." 

p~ 
ob 

A UNIAO FEDERAL, visando enquadrar o PAR 

QUE NACIONAL DO XINGU nos termos do ESTATUTO DO INDIO, a1te 

r: 
r 
r- 

rou sua denominação para PARQUE INDfGENA DO XINGU, através 

do Decreto n9 82.263, de 13.09.1978, dele constando em resu- 

mo: 11 tendo em vista o disposto nos artigos 26, parágra- 

fo Único, letra~' e 28 da Lei n9 6.001, de 19 de 

de 1973, decreta: art. 19 - O Parque Nacional do Xingu,cri~ 

dezembro 

do pelo Decreto n9 50.455, de 14 de abril de 1961 ... passa a 

denominar-se PARQUE INDfGENA DO XINGU" (Eoc. n9 1.§_). 

4.04 Terras ocupadas por indios foram declara 

das "bens da União" pelo art. 49, IV, da Constituição Fede- 

ra1 de 1967, e esse preceito não tem aplicação ao caso sub 

judice, eis que um ano depois de ser promulgado aquele disp~ 

sitivo constitucional, através do Decreto n9 63.082, de 

06.08.1968, a UNIAO FEDERAL determinando a desapropriação das 

terras destinadas como ãrea reservada aos índios, dentre elas 

:j 
I' 
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r. 

as glebas das autoras, reconhecia da - 

quele dispositivo constitucional. 

4.05 A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL 

n9 062, ~ 16.06.1980, publicada no Diário Oficial da União, 

em 08.08.1980, pâgs. n9s 15.709 - 15.713, para o cumprimen 

to do ESTATUTO DO ÍNDIO (Lei n9 6.001/73) f o r ne c e a seguinte 

,r\ 
orientação e instrução normativa (doe. n9 20): 

11 II - DEFINIÇÃO DAS TERRAS IND f GENAS --- 
{', 1'As terras indígenas, nos termos da 

Lei n ? 6.001, de 1973, compreendem três 
espécies distintas: a) - as terras ocu 
pada~ ou habitadas pelos silvícolas; b) 
as áreas a eles reservadas pela União, 
para posse e ocupação; e c) - aquelas 
de domínio das comun.idades tribais, havl 
das por qualquer das fomras de aquisição 
da propriedade, na conformidade da legi~ 
lação civil. 

A perfeita identificação dessas três 

r: 

espeéies de terras indígenas 
fator essencial para adoção 
de asseguramento e proteção 

constitui 
de medidas 

das áreas de 
interesse dos silvícolas, conquanto do 
enquadramento de cada situação concreta, 
em uma das três categorias referidas -dl 
versas - haverá de ser as providências e 
os tratamentos cabíveis, como igualmente 
diferentes serão as consequências jurídi 
cas decorrentes." 

A) - 

B) 

C) 

Terras reservadas 
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A segunda espécie - áreas 

das - compreende as áreas de terras 

tinadas, pela União, em qualquer 

do Território Nacional, à posse e ocupa 

ção pelos Índios, com vistas a permitir 

-lhes condições de sobrevivência e de ob 

tenção da própria subsistência. Essas 

terras constituem propriedade direta da 

União, cabendo aos indígenas a posse, 

o usufruto e a utilização exclusiva das 

riquezas naturais nelas existentes. Es- 

sas áreas,~ definição legal, não se 

{', 

confundem com as terras de posse 1memo 

rial dos silvícolas (terras ocupadas ou 

~abitadas). Tais glebas, em decorrência 

da eleição que venha a ser efetivada,~ 

dern vir a incidir sobre terras de dorní- ~- -~ - ~ ~~ 
nio das pessoas jurídicas de direito Ef- 
blico, ou de propriedades de particula 

res, e em decorrência de tais possibili 

dades, variadas serão as providências a 

adotar." 

r 

III - PROCEDIMENTOS PARA A DEFINIÇÃO 

E/OU REDEFINIÇÃO DE TERRAS nm!GENAS 

r 
1 . - 

2. 
3. 

Áreas reservadas 

.............................. 

A eleição de áreas para posse e us~ 

fruto dos indígenas, consoante assinala 

do, poderá recair sobre terras do domí 

nio público ou de propriedade de particu 

lares. Na Última hipótese, impõe-se o 
procedimento expropriatório, face~ ga 

rantia constitucional do direito de pro 

priedade (art. 153, l ~), cabendo ao d~ 

sapropriado ~ indenização respectiva." 

r». 
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V - 
CIVILIZADOS 

Nos casos de áreas reservadas, os 

proprietários deverão ser desapropriados 

(artigo 153, 1 ll, da Constituição), e, 

como o pagamento da respectiva indeniza 

çao ou depósito judicial, pela FUNAI, na 

competente ação expropriatória, nenhum ou 

tro encargo caberá à FUNAI ou à União". 

4.06 O PLENÃRIO QQ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

0 
r- 

a resepito das áreas reservadas, no julgamento do Mandado de 

Segurança n9 20.215, acolheu o voto do eminente MINISTRO DE 

CIO MIRANDA (Relator), ficando expresso no acÕrdão (RTJ ~/ 

84 (doe. n9 10): 

"Verificada, porventura, uma tercei 

ra hipótese, que se trata de terras nao 

anteriormente ocupadas pelos Índios, mas 

que a União lhes deseja reservar, na fo~ 

ma dos artigos 26 e 27 do Estatuto do f~ 
dio (Lei n~ 6.001, de 19/12/73), aí será 

possível reclamar que Q domínio da União 

somente deva resultar do prévio proces 

so desapropriatório.11 

.1 
ii 

:1 
,1 
:í 
;i 
,1 

i 
.1 

4.07 Q ESTADO [EDERAL, em parecer de 18 de a- 

0, 
bril de 1984, exarado em conjunto pelo Consultor Geral da Re 

pública, -º2:_.PAULO CESAR CATALDO, e pelo Procurador-Geral da 

Republica, QJ::_. INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO, sobre terras loca 

l i z a d a s n o PAR Q UE I N D Í G E f { A QQ_ X I N G U , e o m r e f e rê n e i a a o j u l g ~ 

mento da Ação C1vel Originária n9 278, reconhece ipsis lite 

ris (doe. n9 21): 

r: 
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1 i~Y.~. ·tq" 5· 
"P e 1 o D e e r e to n 9 5 O . 4 5 5 , de 1 ?_4 .p 61 , 

foi criado o Parque Nacional do 

de aproximadamente 22.000 km2, com 

nalidade de proteger especialmente, 

peitadas as terras de Índios, a flora, a 

fauna e as belezas naturais da área, de 

acordo com o Código Florestal." 
,--. 

"Pa r a o fim indicado, o art. 59 do 

mesmo Decreto previu que se obtivessem 

doações das terras de domínio 

estadual ou municipal, ou de 

público, 

particula- 

res, bem assim se promovessem desapro 

priações, sabido~ anteriormente~ Es-_ 

tado de Mato Grosso alienara considerá- 

r: 

vel parcela da área, gerando direitos E.ª. 
trimoniai_s obviamente reconhecidos pelo 

ato mesmo instituidor do Parque. 

1 

f 
'L 

r. 

Em 6.8.1968, o Decreto n9 63.082 co~ 

siderou referida área reservada aos sil 

vícolas, alterando-lhes os limites, e de 

terminou se promovesse a desocupação por 

particulares. 

1 

: 1 
' i 
1 
f 
l 

1 

i 1 

i ! 
l 

Pedem os Senhores Ministros do Inte 

rior e Ministro Extraordinário para As 

suntos Fundiários se esclareça, ã vista 

dos preceitos constitucionais pertinen 

tes, se cumpre reconhecer a prevalência 

da pretensão possessória dos indígenas 

sobre a área em referência, implicitan 

do se recuse legitimidade~ constituição 

da transferência de propriedade particu 

lares ali.existentes. 

1 

II 
1 
i 

! 
1 
! 11A questão envolve interpretação do 

Artigo 216 da Constituição de 1946, na 

vigência da qual se criou o Parque Nacio 
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nal do Xingu, e do artigo 198 e seus pa 
rigrafos, em confronto com o Artigo 15~, 

§ 22, da atual Constituição. 

Os pressupostos para o asseguramen 
to do direito indígena ã posse de terras, 
incluindo-se-as no domínio necessário da 
União com a nulidade dos títulos de pro 
priedade particular, merecem ser indica 
das pelo Plenário do Egrégio Supremo Tri 
bunal Federal no julgamento, em 1980,dos 
Mandados de Segurança n9s 20.215-7 - MT, 
e 20.234-3 - MT e, mais recentemente, ao 
julgar, em Sessão de 10.8.1983, a Ação 
Cível Originária n9 278-8 - MT, assim e 
mentado o Último Acórdão: 

1 
' 1 

"DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DE IMÕ- 

VEL PARA INTEGRAR O PARQUE NACIONAL 

DO XINGU. 

Verificado que nas terras em cau 

sa não se achavam localizados, per 

manentemente, silvícolas (art. 216 

da Constituição de 1946), a epoca 

em que o Estado de Mato Grosso as 

vendeu ao autor (1959}, pois que fo 

ram levados para elas depois da cria 

çao do Parque Nacional do Xingu 

(1961), válidos são os títulos de 

propriedade do suplicante, e a União 

não poderia ter-se apropriado do 

imóvel sem prévia desapropriação. 

Fazendo-o, como o fez, por livre C0.!:2_ 
ta, praticou esbulho e deve ser com- 

pelida a ressarcir as respectivas 

perdas e danos. Ação cível origi- 

nária julgada procedente". 

O que se colhe dos votos proferidos 
pelos eminentes Ministros da mais Alta 

Rua José Bonifácio, 278 - 7 .o And. - Conj, 720 - CEP 01003 - Tels.: (Oll) 32-5336 - 32-8043 - 36-6891 

___ j 



.e«; .e,«; dr3 .Yctia Í8t{;a ~tt;a ~aved ~ .Yctia --- .. - \ 
OAB 21277 O.AB·•·ti8198 ••. -~,. i:XJ~ ,\ 

Advogados :\1-..~'if,<;;\\ T.>11~"''''" /' 64~ 
,~ 'iii,.rt> >;::) _ 1 
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Corte de Justiça do País na· apreciaçãa 

daqueles feitos, constituindo razao 

decidir, permite sintetizar a 

resposta à consulta: 

li 
11 

li 
l 
i 

Í' 
t 

19) se, ã época da aquisição do do 

mínio por particulares, as ter 

ras não eram ocupadas permanen 

temente por silvícolas, ainda 

que silvícolas nelas tenham ha 

bitado em época outra, legitim~ 

mente terá se constituído a pr~ 

priedade particular; 

r: 

29) conseqtientemente, por força da 

garantia constitucional do di 

reito de propriedade, a destin~ 

ção de áreas não pertencentes ã 
União para servirem exclusivame~ 

te ao habitat de índios depen 

de de aquisição ou expropriação, 

esta mediante o pagamento dapr~ 

via e justa indenização em di 

nheiro. 

·- 

No caso da faixa do território ora 

reivindicada pelos Txucarramães os ele 

mentos de informação oferecidos pela FU 

NAI permitem deduzir que, no instituir 

-se o Parque Nacional do Xingu, em 1961, 

a quase totalidade da área já fora titu 

lada a particulares, pelo Estado de Mato 

Grosso, quando não na ocupavam permanen 

temente os indígenas, considerado o con 

ceito de "o c up a c áo permanente 11 firmado 

pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal,p~ 

ra o qual não é possível reconhecer a e 

xistência de "po s s e perrnanente11, onde não 

haja "sinais exteriores e efetivos de ha 

bitação, de roças ou de pres~nça indíge 

na na região11• 

· I 
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obviamente, o Decr 
do Parque previu 

l 

1 

OAB 21277 

Por essa razão, 
to mesmo instituidor 
tendimentos com o .Estado, com 
turas e com os particulares, 

r 
"para o fim especial de obtenç;o de 

doações, bem como a efetuar as de 

sapropriações indispensáveis à ins 

talaç~o do Parque" (art. 59, in fi- 
ne). 

III 

Logo, salvo idônea demonstração em 
contrário, sujeita a apreciação judicial 
- c9mo ocorreu no expressivo precedente 
por Último indicado, de que resultou ser 
a União condenada em perdas~ danos, o 
que certamente ocorrerá em inúmeros 
tros casos~ sub judice -, - a area 

ou 
de 

· 1 
i 

' i 

r> 
que trata a Consulta não pertence ã União - 
(Artigo 49, IV, c/c Artigo 198 da C.F.), 
pelo que o atendimento da atual preten 
são dos indígenas, fica a depender, con~ 
titucionalmente, de desapropriação ou a 
quisição dos imóveis ali existentes (art. 
153, § 22, da C.F.). 

Brasília, 18 de abril de 1984 

; 

(a) PAULO CESAR CATALOO 
Consultor Geral da República 

(a) INOCÊNCIO MARTIRES COELHO 
Procurador-Geral da República". 

Dos trechos do parecer do ESTADO FEDERAL 

retro transcrito, e oportuno destacar-se o seguinte tõpico: 

"Pedem os Senhores Ministros do ln- --- - .. -- 
ter ior ~ Ministro Extrao·rdinár io para A;i, 
suntos Fundiários~ esclareça,~ vista 
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constitucionais 
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dos preceitos 

r» 
(' 

tes ... implicitando se recuse legitimid 
de 1 constituição de transferência 
priedades particulares alÍ". 

.0 

4.08 D e s s a r te , ê v e r g o n h o s o p a r a o G o v e r no 8 r~ 

sileiro que seus Ministros de Estado, no caso os oriundi MA- 

RIO DAVID ANDREAZZA ~ DANILO VENTURINI, tenham contra a ga- 

rantia constitucional do direito de propriedade, e os textos 

dos decretos federais aplic~veis ao Parque IndTgena do Xin 

gu, ~ que previram as desapropriações, implicitado ã CONSUL 

TORIA e a PROCURADORIA-GERAL DA REPOBLICA que recusasse legi 

timidade ao referido direito. 

r 
No entanto, demonstrando louvâvel inde 

pendência nos cargos de que estavam investidos, o Consultor- 

Geral da República, Dr. PAULO CESAR CATALDO, e o Procurador 

-Geral da Republica, Dr. INOCÊNCIO MARTIRES COELHO, entre a 

s ab u ji c e e o respeito ã lei, preferiram ficar com o direi- 

to e com a verdade exarando aquele parecer conjunto. 

4.09 O mesmo, ja, não pode se dizer do atual 

Procurador-Geral da Republica, JOSE PAULO SEPOLVEDA PERTENCE 

e do Procurador GILMAR FERREIRA MENDES, que seguindo a orien 

tação do oriundi PAULO~. f. SOLLBERGER, Secretario de Coor 

denacão da Representação Judicial da União, contra 

a) os acórdãos do Plenãrio do Supremo Tri 
bunal Federal proferidos, respectiva 
mente, ns Mandados de Segurança n9s 
20.215 e 20.234, nas Ações CTveis Ori 

- 
/'"\ 
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ginãrias n9s 278 e 297 (RTJ. 
RTJ 22_!~; RTJ 107/461; _R_TJ __ 

b) a garantia do direito 
de propriedade; 

e ) o E s ta t u t o d o I n d i o ( ã r e a s r e s e r v a da s ) ; 

d) as determinações do art. 59 do Decre 
to Federal n9 50.455/61, e do art. 29 
do Decreto.Federal n9 63.082/68; e 

e) o parecer conjunto da Consultoria e 
da Procuradoria-Geral da Republica; 

~ ··- tem afirmado perante o fODER JUDICI~RIO, e pelos orgãos de 

divulgação do PAÍS, que em casos como tais, a defesa lega 1 

4. 1 O Data venia, se estelionato existisse, ..!.!1_ 

1 
1 1 

'1 
1 ; l 

'1 

! 
! 

1 

1 

1 
J 

= ,...--_ 

do direito de propriedade, consubstanciado em ações de desa 

propriação indireta, constituem uma nova modalidade de este 

lionato, o que acarretou contra Jos~ Paulo Sepulveda Pertence 

e Gilmar Ferreira Mendes, Procuradores da Republica, uma 

QUEIXA CRIME perante o Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (doe. 

n 9 26 ) . 

casu seria de se atribuir aos proprios representantes legais 

-~ 

da UNIÃO FEDEAL, os quais, esquecendo-se das atribuições de 

que estão investidos, e de que seus cargos públicos não sao 

cativos, insurgem-se contra a aplicação da legislação federal, 

a qual por dever funcional têm a obrigação de zelarem e fa- 

zê-la respeitar. 

1 

i 
1 

'1 : l 

'1 -~ 

Quer queiram, ou nao, através dos pronu~ 

ciamentos do PODER JUDICIÃRIO, hã de se fazer deste PAIS um 
' ' 
! / ' 

exemplo de probidade e de respeito ã Lei. 
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V 

DO DIREITO DE PROPRIEDADE DAS AUTORAS 

5 • O 1 O CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO preceitua: 11Ad 

quire-se a propriedade imóvel pela transcrição do título de 

transferência no Registro de Imóveis (art. 530, I)". 

Também, dispõe esse diploma legal: "Pr e - 

sume-se pertencer o direito real à pessoa, em cujo nome se 

inscreveu ou transcreveu (art. 859)". 

5.02 A autora,~- LISETE TONETTO BURTET, na 

época menor de idade, mediante a transcrição do formal de pa~ 

tilha, extra1do dos autos do inventário do seu pai, ARLINDO 

TONETTO, no Cartõrio do Registro de Imôveis do Municipio e 

Comarca da Barra do Garças (MT), sob n9 14.124, livro 3-Z,f~ 

lhas 225, em 24.09.1965, adquiriu, dentre outros imoveis, os 

[', 

seguintes (doe. n9 27): 

a) - um lote de terras pastais e la 

vradias - neste muntcípio e comarca 

lugar denominado "Lago Grande" com a 

reade 9.842 ha. e 4.163m2 (nove mil, 

tocentos e quarenta e dois hectares e 

no - a- 
01 

qu.§.:_ 
tro mil cento e sessenta e três metros qu.§:' 

drados) com os respectivos marcos coloc~ 

dos: o primeiro na mata, próximo a mar 

gem direita do córrego São Domingos, di-. 

vidindo com terras de José Gonçalves e 

terras devolutas; o segundo também na 

mata, dividindo com terras de Segismundo 
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A. de Mello e terras 

9.780 do primeiro ao rumo de 27940'NE; 

terceiro ainda na mata, dividindo 

terras de Segismundo A. de Melo e terras 

de Hélio França, distando 10.050 metros 

do 29 ao rumo de 61928'SE; o quarto ain 

da na mata dividindo com terras de Fran 

cisco Salles Filho e terras de José Gon 

çalves, distando 9.780 metros do tercei 

ro ao rumo de 27940'SW e a dez mil e oi 

tenta (1 .080) metros do primeiro ao rimo 

de 61928'NW dividindo no alinhamento MP- 

III,MP-IV com terras de Hélio França e 
terras de Francisco Sales Filho; 

acha-se amarrado à barra do Rio 

o 49 

Tanguro 

- :.,-.. 

no Kuluene, por duas linhas sendo uma que 

partindo dessas barras no rumo de 53900' 

NW, com a distância de 15.000 metros vai 

ter ao marco das terras de Eduardo Jacob 

son e outra que deste marco a rumo de 

13900'NE e a distância de 28.300 metros 

vai ter ao MP-IV deste lote. Com trans 

crição anterior neste cartório imobiliá 

rio sob n9 7.246 de ordem do livro 3-J." 

;-.. ' , 

O de cujus havia adquirido essa gleba de 

terras feita a FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS - transcrição n. 

7.246, livro 3-J, folhas 193, de 23.08.1962, do R.I. da Co- 

marca da Barra do Garças (MT) (doe. nQ 28). 

FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS, a seu tur- 

no, adquiriu referida gleba do ESTADO ..Q!_ MATO GROSSO, median 

te T1tulo Definitivo de Propriedade - Transcrição n9 2.498, 

livro 3-0, folhas 171, de 22.09.1958, do R.I. da Comarca da 

Barra do Garças (MT) (does. n9s 29 e 30). 
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r 

~) um lote de terras com a super 
cie de 9.757 ha. e 1 .787 m2 (nove mil· se 
tecentos e cinquenta e sete hectares e 
um mil setecentos e oitenta e sete metros 
quadrados) com os respectivos marcos co 
locados: o primeiro na mata, nos limi 
tes das terras de Eliseu Taveira e Luiz 
Moraes Filho; o 29 também na mata, nos 
limites acima descritos e terras de Fran 

-- 
cisco A. dos Santos, distando 2.500 mts 
do 1 9 , ao rumo de 279401NE; o 39, ainda 
na mata, nos limites das terras de Fran- 
cisco A. dos Santos e das terras de Fran - 
cisco Sales Filho, distante 10.050 (dez 
mil e cincoenta metros) do 29 ao rumo de 
619281SE;. o 49 ainda na mata, a 2-Q me 
tros da margem direi ta do Rio Kuluene nos 
limites das terras de Otoganis de Paiva 
e Itrio Corrêa da Silva, distando 23.800 
mts do 39, ao rumo de 27940'SW; este mar 
co acha-se amarrado~ barra do Rio Tangu 
ro no Kuluene ~ margem direita de ambos 
por duas linhas sendo que partindo dar~ 
ferida barra ao rumo de 53900'NW e adis 
tância de 15.000 metros vai ter um marco 
das terras de Eduardo Jacobson e outra 
que partindo desse marco ao rumo de 339 
15'NW com a distância de 8.000 metros vai 
ter ao quarto marco deste lote; o quin 
to na ma ta, 4 5 metros da margem direita do - - - 
rio acima citado, nos limites das terras 
de Elizeu Taveira e Luiz Moraes Filho dis 
tando 4.000 metros ao rumo de 50930'NW, 
servindo de limite natural entre o quin 
to e quarto marcos,~ referido Rio Kulue 
n e , margem direita; o sexto. ainda na m~ 
ta e também nos limites acima descritos 
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distando 15.000 metros do 59 ao rumo 

Advogados 

e 

,,-, 
' 

279401NE; o sétimo também na mata 

limites já referidos, distando 1. 750 

tros do sexto ao rumo de 629201SE; o 

tavo ainda na mata e nos limites das ter 

ras de Elizeu Taveira e Luiz Moraes Fi 

lho, distando 5.420 metros do sétimo ao 

rumo de 279401NE e a 8.000 metros do 19 

ao rumo de 609471NW; com transcrição an 

terior neste cart6rio imobiliirio sob n9 

7. 24 7 do 1 i vro 3-J. 11 1 
' ' i 
i 
l ,1 

1 
' 

O de ~ujus havia adquirido essa gleba de 

terras por compra feita a, JOSt GONÇALVES - transcrição n9 1/ 
r-. 7.247, livro 3-J, folhas 193, de 23.08.1862, do R.I. da Co 

marca da Barra do Garças (MT) (doe. n9 31). -- 

JOSÊ GONÇALVES, a seu turno, adquiriu re 

ferida gleba de terras do ESTADO Qi_ MATO GROSSO, mediante Ti 
/'· tulo Definitivo de Propriedade - transcrição n9 2.751, livro 

3-D, folhas 252, de 27.04.1959, do R.I. da Comarca da Barra 

do Garças (MT) (does. n9s 32 e 33). 

-o- 

~) - 
11Um lote de terras pastais e 

lavradias, situado neste Município e Co- 

. marca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no lugar denominado "Lago Gran 

de'1, com a área de 9.883 ha. 9.384m2 (n~ 

ve mil, oitocentos e oitenta e três hec 

tares e nove mil, trezentos e oitenta e 

quatro metros quadrados), medida e demar 

cada, achando-se os respectivos marcos 
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J-.::10,6!<,11 'lf~E~ m'il. 
· 1~. Vara ' 

ll'lma ' _ 
colocados: o 19, junto -a: margern-d:-o~ 

Kuluene, limitando com terras de 

Advogados 72. 

!"''\ 

{' 

Gonçalves; o 29 na mata, confinando/com 

terras de José Gonçalves distante 1 

metros do 19, ao rumo de 27940'NE; 

na mata, confinando com terras de José 

Gonçalves, distante 1 .730 metros do 29, 

ao rumo de 62920'SE; o 49, na mata, COE 

finando com terras de José Gonçalves dis 

tante 5.420 metros do 39, ao rumo de 279 

40'NE; o o 59 na mata, confinando com 

terras de José Gonçalves e terras devol~ 

tas próximo a margem direita do Córrego 

São Domingos, distante 8.000 metros do 

49, ao rumo de 619451NW; o 69, junto ao 

córrego formador da grande lagoa do Cer 
vo, limitando com terras devolutas, dis 

tante 8.110 metros do 59, ao rumo de 279 

401SW; o 79, na mata, limitando com te! 

ras devolutas, distante 1 .040 metros do 

69, ao rumo de 6930'SE; o 89, na mata, 

limitando com terras devolutas distante 

1. 120 metros do 79, ao rumo 1793.0 1 SE; o 

99, na mata, limitando com terras devolu 

tas, distante 1 .100 metros do 89, ao ru 

mo de 34900'SE; o 109 na mata, limitan 

do com terras devolutas, distante 800 m~ 

tros do 99, ao rumo de 86945'SE; o 119, 

junto~ margem direita do ~io Kuluele,li 

mitando com terras devolutas, distante 

800 metros do 99, ao rumo de 8694S'SE; o 

119, junto~ margem direita do Rio Kulue 

ne, limitando com terras devolutas, dis 

tante 6.700 metros do 109 ao rumo de 279 

10 

se 

r>. 

0 
r>. 
,-... 
1 ' 

r 

40'SW e 4.950 metros do 19, ao rumo de 

r: 
r""l 

119501SE, servindo de limites naturais e~ 
tre os décimo primeiro e 19 marcos~ re 

ferido Rio Kuluene margem ~ireita. Com 
transcrição anterior neste Cartório Imo- 
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~ r ' 

biliário 

-o- 

3-JII. 

O de cujus havia adquirido essa gleba de 

terras por compra feita a ELISEO TAVEIRA - transcrição n9 

7.250, livro 3-J, folhas 195, de 23.08.1962, do R.I. da Co 

marca da Barra do Garças (MT) (doe. n9 34). 

ELISEO TAVEIRA, a seu turno, adquiriu re 

ferida gleba de terras do ESTADO Qi MATO GROSSO, mediante Ti 

tulo Definitivo de Propriedade - transcrição n9 2.756, livro 

3-D, folhas 254, em 27.04.1959, do R.I. da Comarca da Barra 

do Garças (MT) (does. n9s 35 e 36). 

-o- 

i) - 11Um lote de terras pastais e lavra 
dias situado neste Município e Comarca 
de Barra do Garças, Estado de Mato Gros 
so, no lugar denominado "Lago Gr an de v.com 
a área de 7.420 hectares e 3.224 metros 
quadrados, medido e demarcado, com os r~s 
pectivos marcos colocados; o 19 na mata, 
na barranca da margem direita do Rio Ku- ~ ~ ~ ~- -- 
1 u e n e, nos limites das terras de Domin- 
gos Julianos; o 29, na Lagoa do Cervo 
ou Itavununu ou Lagoa Grande, nos limi 
tes das terras acima referidas, distando 
18.550 metros do 19, ao r.umo de 27s>401NE; 
o 39, na mata nos limites das terras . - 

Jª 1 

! 

1 

! 
! 
1 

- - ·I 
1 
[ 

referidas e na linha do lote de Gracia 
no da Silva Moraes, distando 3.550 me 
tros do 29, ao rumo de 599001SE; o 49, 
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Advogados 

rio do Registro de Imóveis do Municipio e Comarca da 

do Garças (MT), sob nQ 14.125, livro 3-Z, folhas 227, 

24.09.1965, adquiriu dentre outros o seguinte imõvel 

"um lote de terras situado neste 

Mun i cd p i.o e Comarca no lugar denomina 

do "La g o Grande11,.com a área de 7.437 ha 

e S.614m2 (sete mil, quatrocentos e tri~ 

ta e sete hectares e cinco mil seiscen 

tos e quatorse metros quadrados), medin 

do e demarcado, com os respectivos mar 

cos colocados: o primeiro na mata, nos 

limites das terras de José Gonçalves; o 

segundo, também na mata, nos limites das 

terras de Francisco dos Santos e das de 

Helio França, distando mil e setecentos 

metros do primeiro, ao rumo de 27940'NE, 

dividindo neste alinhamento com terras de 

José Gonçalves e as de Francisco dos San 

tos; o terceiro ainda na mata, próximo a 

margem direita do Ribeirão do Corte, nos 

limites das terras de Helio França e ter 

ras devolutas, distando seis mil novecen 

tos e sessenta metros do segundo, ao rumo 

de 629001SE; o quarto, ainda na mata nos 

limites das terras de José Gonçalves e te~ 

ras devolutas, distando dez mil e setece~ 

tos metros do terceiro, ao rumo de 279401 

SW, e a seis mil novecentos e quarenta e 

quatro metros do primeiro, ao rumo de 

61900'NW. Com transcrição anterior neste 

Cartório Imobiliário sob n9 7.248 de or 

dem do livro 3-j .11 

O de cujus havia adquirido essa gleba de 

--•te r r a s p o r e o m p r a f e i ta a F R A N C I s C O s A L E S F I L H O e s u a m u l h e r - 

Rua José Bonifácio, 278 - 7.º And. - Conj. 720 - CEP 01003 - 'I'els.: (Oll) 32-5336 - 32-8043 - 36-6891 



Advogados 
OAB 6!l1!JS-- 

Jm .. ~--'v" ~· ••. .t •.• ~~ !f:i!.'fl. 
r. Varo 
Fhc -, 1 "'°" 

' 

'1 
i 
! 

1 

OAB 21277 

transcrição n9 7.248, livro 3-J, folhas 194, em 23.08. 

do R.I. da Comarca da Barra do Garças (MT) (doe. n9 ~). 

(' FRANCISCO SALES FILHO, a seu turno, ad 

quiriu referida gleba do ESTADO Ql MATO GROSSO, mediante Ti 

tulo Definitivo de Propriedade - transcrição n9 2.366, livro ! 
'1 
'1 

1 

3-D, folhas 128, de 16.06.1958, do R.I. da Comarca da Barra 

do Garças (MT) (does. n9s 42 e 43). 

-o- 

5.03 O CÕDIGO CIVIL, face as transcrições dos . 1 

1 
titulas de propriedade das autoras, dispõe: 

r-. 

"Art. 859 - Presume-se pertencer o 
; ! 

r: 
r 
r: 

direito real à pessoa, em cujo nome se 

inscreveu ou transcreveu''. 

5.04 Tambem, sobre a garantia do direito de 

p r o p r i e d a d e d a s a u tora s d i s p Õ e a C O N S T I TU I Ç A O FEDER A L D E 1 96 9 : 

r; 

"Art. 1 53, § 22 - É assegurado o di_ 

reito de p.ropriedade, salvo o caso de d~ 

sapropriaçio por necessidade ou utilida 

de pública ou por interesse social, me 

diante prévia e justa indenização em di- 

nheiro 11• 

5.05 A UNIAO FEDERAL, nos termos constitucio- 

nais, ao destinar as terras por ela eleitas para o PARQUE I~ 

DIGENA DO XINGU, e como área reservada aos indios, na qual 

foram incorporadas as glebas das Autoras, também. assegurou o 
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direito de propriedade dos mesmos, tal como consta do Decr~- 

to n9 63.082, de 06 de agosto de 1968: 

{\ "Art. 29 - Fica a Fundação Nacional 

do Índio autorizada a entrar em entendi 

mentos com o Estado de Mato Grosso, com 

as prefeituras locais e com os legítimos 

proprietários, se eventualmente existi 

rem, para o fim especial de obtenção de 

doações, bem como a efetuar as desapro- 

r-.. 
I 

priaçoes indispensáveis ao 

do decreto". 

cumprimento 

5.06 A LEI N9 6.015/73 (LEI DOS REGISTROS PO- - - - ---- 
BLICOS), a respeito das t~anscrições dos tltulos dominiais 

das terras sub judice, no Cartório do Registro de Imóveis, 

dispõe: 

"Art. 252 - O registro, enquanto 

não cancelado produz todos os seus efei 

tos, ainda que, por outra maneira, sepr~ 

ve que o título está desfeito, anulado, 

extinto ou rescindido". 

5.07 O MINISTÊRIO Q_Q_ INTERIOR, em 23.06.1976, 

pela sua Consultoria Jur1dica, no Processo Administrativo n9 

11 .914/76, apresentou o Parecer nQ 41/76-C.J. sobre a situa- 

ção fundiária do PARQUE NACIONAL DO XINGU, do qual 

-se (doe. n9 22): 

destaca- 

11 INTERESSADO - Fundação Nacional do Ind.io 
ASSUNTO - Parque Nacional do Xingu (si 

tuação fundiária) 

EMENTA - A nulidade decretada pelo texto 

constitucional (artigo 198, §§ 

19 e 29), depende de ação decla 
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tória, prevalecendo, para os 

gócios jurídicos os títulos 

lus juris, face a presunção 

mitida pelo artigo 859 do Códi 

go Civil11• 

OAB 21277 

Advogados 

Dessarte, tendo em vista o artigo 252 da 

Lei 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), bem como a EMENTA 

DO PARECER supra, e não tendo sido cancelados os t1tulos de 

j 
[ 
1 

1 
1 
1 

l 

1 

1 

l 

propriedade das autoras, transcritos no Cartõrio do Registro 

de Imõveis, produzem eles todos os efeitos de direito, e a 

sua legitimidade conduz inexoravelmente ã procedência da a- 

ção sub judice, com a condenação da UNII\O FEDERAL ao pagame~ 

to das perdas e danos sofridos pelas autoras, face o esbulho 

p o r e l a p r a t i c a d o d e e o r r e n te d o a p o s s a m e n to ma n u m i l i ta ri das 

glebas de terras sub judice. 

VI 

r-: ~UESTíi:o 11sus JUDICE11• DESLINDE DA CONTROVtRSIA 

6 • O 1 As glebas de terras de propriedade das 

autoras, alienadas aos seus antecessores. pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO, no ano de 1958, ~vigência~ Constituição Federal 

de 1946, foram incorporadas ao per,metro do PARQUE INDÍGENA 

DO XINGU, atual PARQUE INDÍGENA DO XINGU (Decreto n9 82.263/ 

78), pela UNIJ\O FEDERAL, no ano de 1968, quando esta ampliou 

seus limites e destinou suas terras como ãrea reservada ex- 

clusivamente aos silv1colas (doe. n9 14). 

--. ~~ 
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O Decreto n9 63.082, de 

nhecendo o direito de propriedade de terceiros, dentre 

as autoras, determinou~ FUNDACAO NACIONAL DO INDIO - FUN!I: 

r-. 

"Art. 29. Fica a Fundação Nacional 
do Índio autorizada a entrar em entendi 
mentos com o Estado de Mato Grosso, com 
as prefeituras locais! com~ legítimos 
proprietários, se eventualmente existi 
rem, para o fim especial de obtenção de 
doações, bem corno a efetuar as desapro 
priações indispensiveis ao cumprimento do 
decreto11• 

r: 
(\ - 
,'. 

A UNIAO FEDERAL, no entanto, desrespei- 
r-. 

.tando o texto do seu decreto, retro transcrito, apossou-se ,,....__ 
1 

manu militari das glebas de terras das autoras, sem proceder 

a sua desapropriação e ao justo e previa pagamento em dinhei 

ro, como previsto no art. 150, § 22, da Constituição de 1.967. 

A Constituição do Brasil de 1967, artigo 

49, IV, incluia entre os "bens da União11 terras ocupadas por 
r. 
r- 

1ndios, delas exclu1das as áreas reservadas aos mesmos, como 

r 
(' 

r> 

se pode verificar confrontando os itens I e II do art. 17,da 

Lei n9 6.001, de 19 de dezembro de 1973 (ESTATUTO QQ INDIO). 
r .. 

Ir, 
l,,...__ 

1,.-., 
1,...., 
1..-.._ 
1,......, 

1 ••.••• 

1 . - 
1......., 

1'"" 

\'"' 

1_ 

Tanto isso e verdade, que 01 ano apõs a 

promulgação da Constituição de 1967, ao reconhecer que as 

terras por ela destinadas a ampliação do perimetro do Parque 

Indigena do Xingu, e como ãrea reservada aos indios, não es 

tavam incluidas entre os seus bens, a UNIAO FEDERAL determi- 

nau fossem elas desapropriadas (Decreto 63.082/68, art. 29). 
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Advogados 

Único, letra~' da Lei n9 6.001/73 (ESTATUTO QQ fNDIO): 

"Ar t i g o 26 - A União poderá 
lecer em qualquer parte do território na 
cional, áreas destinadas à posse e ocup~ 
ção pelos Índios, onde possam viver e o~ 
ter meios de subsistência, com direito 
ao usufruto e utilização das riquezas n~ 
turais e dos bens nelas existentes, res 
peitadas as restrições legais. 

r-, 
r 

Parágrafo Único - As areas reserva 
das na forma deste artigo não se confun 
dem com as de posse imemorial das tribos 
indígenas, podendo organizar-se sob uam 
das seguintes modalidades: 

a) - reserva indígena; 
b) - parque indígena; 
c) - colônias agrícolas indígenas". 

r=. 

A EXPOSIÇ~O Qi MOTIVOS INTERMINISTERIAL 

N9 g, publicada no D.O.U. de 08.08.1980, p à q s . 15.709-15.713, 

a ·respeito das áreas reservadas explicita (doe. n9 20): 
r,. 
r>. 
r,. 
r> 
r 
r 

TERRAS RESERVADAS 

A segunda espfcie - áreas reserva 
das - compreende as áreas de terras des 
tinadas, pela União, em qualquer parte 
do Territ6rio Nacional, à posse e ocupa 
ção pelos ín~ios, com vistas a permitir 
-lhes condições de sobrevivência e de ob 
tenção da própria subsistência. Essas 
terras constituem propriedade direta da 
União, cabendo aos indígenas a posse, o 
usufruto e a utilização exclusiva das ri 
quezas naturais nelas existentes. Essas 
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areas, por definição 
fundem com as terras de posse 
dos silvícolas (terras ocupadas ou h ab il 
tadas). Tais glebas, em decorr~ndia 
eleição que venha a ser efetivada, podem 
vir a incidir sobre terras de domínio das 
pessoas jurídicas de direito público ou 
de propriedade particulares e; em decor 
rência de tais possibilidades, variadas 
sao as providências a adotar. 

ÁREAS RESERVADAS 

r> 

A eleição de áreas para posse e us~ 
fruto dos indígenas, consoante assinala 
do, poderá recair sobre terra de domínio 
público ou de propriedade de particula 
res. Na Última hipôtese, impõe-se o pr~ 
cedimento expropriatório, face a garan 
tia constitucional do direito de propri~ 
dade (Artigo 153, § 22), cabendo ao desa 
propriado a indenização respedtiva. 

r- 

r: 
r: 
r- 

Ora, tendo o Decreto ·n9 63.082, de 6.8.1968, 

destinado o territõrio do Parque Indígena do Xingu como área 

reservada aos silv1colas, e tendo a UNIAO FEDERAL determina 

do que as terras nele incluídas fossem desapropriadas, apli 

ca-se por inteiro ã espécie as disposições do ESTATUTO DO IN 
r: 
r> 

DIO e da EXPOSIÇAO DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL N9 62. 

r. Todavia, no julgamento da Ação C1vel Ori- 

I
r, 
r-,., 1~ 
1~ 
1,- 
t, 
t, 
1 .,......,, 

t, 
1,......,, 

1,...,, 

ginãria n9 278, referente~ gleba de terras tamb~m incorpora 

da ao Parque Indigena do Xingu, fazendo uma confusão que a 

lei distingue, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL acolheu o voto (vis 

ta) do eminente MINISTRO NERI DA SILVEIRA, do qual se destaca 

este trecho (RTJ 107/461, pág. 483): 
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tif ~a .e.: ~aveó ck se: 
OAB-,68198 __ ••.• --·-=r 

Advogados 1··,:P~~ l1dl.~ " ~tt. 1 
t". Vm:~ b 2,._ 

r m .•.• __ .. ----- _.1 
"Se é exato, dessa 1-s·o:rt'e··:····q-;e ;?nao 

confundem os conceitos de terras 

das e de terras ocupadas, nada 

que, ao estabelecer áreas reservadas, 

tas, a União possa incluir, desde logo, 

terras de posse imemorial das tribos in 

dígenas. Ao lado destas, cabível é com 

preender que, também, se possa destinar 

a posse e ocupação pelos índios terras d~ 

volutas estaduais ou mesmo integrantes do 

patrimônio particular11• 

Data venia, desse entendimento do eminen 

te MINISTRO NÉRI DA SILVEIRA, a UNIÃO FEDERAL explicita na J 
·' ! 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL N9 62, de 16.6.80, pu 

blicada no DOU, Seção I, pãgs. 15.709-15.713 (doe. n9 20): 

II - DEFINIÇAO DE TERRAS INDÍGENAS 

r> 
' 

As terras indígenas, nos termos da 

Lei n9 6.001, de 1973, compreende três 

espécies distintas: a) - as terras ocu 

padas ou habitadas pelos silvícolas; b) 

as áreas a eles reservadas pela União,p~ 

ra posse e ocupação; e c) - aquelas de 

domínio das comunidades tribais, havidas 

por qualquer das formas de aquisição da 

propriedade, de conformidade da legisla 

ção civil. 

A perfeita identificação dessas três 

espécies de terras indígenas constitui f~ 

tor essencial para a adoção de medidas 

de asseguramento e proteção das áreas de 

interesse dos silvícolas, conquanto - do 

enquadramento de cada situação concreta, 

em uma das três categorias referidas 

diversas haverão. de ser as providências 

e os tratamentos cabíveis, como igualmerr 

r-. 
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te diversas serao as ~ - 
dicas decorrentes. 11 

Todavia, apõs o entendimento acolhido P! 

la EXCELSA CORTE, no julgamento da Ação Civel Originaria n9 

278, em 10.08.1983, as instruções normativas da EXPOSIÇAO DE 

MOTIVOS INTERMINISTERIAL N9 62 tornaram-se meramente acadêmi 

·cas, e redundando em percalços para o direito de propriedade, 

ao ponto do atual PROCURADOR GERAL DA REPOBLICA, José Paulo 

Sepúlveda Pertence, se dar ao displante de afirmar que ações 

idênticas ã sub judice parecem traduzir nova modalidade de 

estelionato. 
[· 

Dessarte, a despeito dessas aleivosias 

do Chefe do Ministêrio Publico Federal, o deslinde da ques 

tão sub judice passa a ter seu parâmetro no acórdão proferi- 

do pelo PLENARIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o qual, no jul 

gamento da Ação Civel Originãria n9 278, adotou os seguintes 

votos (RTJ .. ! .. Q..2/461, pãgs. 465 ~ 484): 

VOTO DO MINISTRO SOARES MUNOZ (RELATOR): 

"Impende, pois, perquirir, na espé 

cie sub judice, se se achavam permanen~ 

temente localizados silvícolas (art. 216 

da Constituição de 1946) na gleba de te! 

ras, com a área de 9.758 ha. 2.548m2, si 

_!uada na margem direita do rio Xingu, qua~ 

do o autor a adquiriu do Estado de Mato 

Grosso,~ ~ujas medidas~ confrontações 

constam do seu título de propriedade. 11 

VOTO (VISTA) DO MINISTRO NfRI DA SILVEI 
RA: 110 desate da controvérsia está, pO!_ 
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tanto, em saber se a área de 9.857 h~ 

Advogados 

1 
! 
1 
i 

1 
1 

/ 
' ! 
1 

1 
l 

f 

1 
r 
' 

2.548m2, que o autor comprou 

Mato Grosso, em 1 .959, hoje integrada 

Parque Indígena do Xingu, denominação 

ferida pelo Decreto n9 82.263, de 13.9.78, 

ao Parque Nacional do Xingu, era, ou não, 

objeto de posse dos silvícolas, em cará 

ter permanente, cf. art. 216 da Consti 

tuição de 1946, quando o Estado de Mato 

Grosso as vendeu ao Autor. Se positivo, 

incidem~ parágrafos~~ 29, do art. 

198 da Constituição. Se negativa ares- -- -- - --- 
posta, nã_<2_ ~ aplicando a·s dis,posições 

constitucionais em apreço,~ indenização 

é devida, por desapropriação indireta". 

Tambêm, o EXCELSO PRETÕRIO, em 19 de ju-_ 

lho de 1983, ao julgar o Agravo Regimental de despacho prof~ 

rido nos autos da Ação Cível Originária n9 268, proposta por 

JULIÃO ARROYO contra a UNIÃO FEDERAL e a FUNAI, decidiu (RTJ 

109/466) (doe. n9 11): 

"Em qualquer hipótese, para afastar 

dúvida acerca deste ponto, fica esclare 

cido que a vistoria no imóvel não abran 

ge todo o Parque Nacional do Xingu, mas 

apenas a área sobre a qual questionam as 

partes". 

Quanto i solução da controvêrsia contra 

r- a UNIÃO FEDERAL e a FUNAI, que depende de prova técnica, ela 

deverã ter desfecho favorãvel, eis que, alem dos irmãos Vil 

las Boas terem transferido indios para a região de sua loca 

lização, ã margem direita do Rio Kuluene, entre os paralelos 

129 e 12930', quando muito essa região poderia ser considera 
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,,, 

da de perambulação de índios, sem 

r>. 

so quando o ESTADO DE MATO GROSSO, no ano de 1958, na 

eia da Constituição Federal de 1946, alienou as glebas 

judiee aos antecessores das autoras. 

Nessas condições, a solução da eontrovér 

sia terá como parâmetro o acõrdão proferido pelo PLENÁRIO DO 

SUPREMO TRIBUNAL, em 10.08.1983, nos autos da Ação Civel Ori 

ginaria n9 278, e do qual se ressalta sua EMENTA (RTJ 

462) (doe. n9 05): 

107/ 

l 
l 
1 

·1 
! 

·1 

/; 

"Desapropriação indireta de imóvel 
para integrar~ Parque Nacional do Xingu. 

-- Verificado que nas terras em cau 
sa não se achavam localizados, permanen 
temente, silvícolas (art. 216 da Consti 
tuição de 1946), à época em que o Estado 
de Mato Grosso as vendeu ao autor (1959) 

pois que foram levados para elas depois 
da criação do Parque Nacional do Xingu 
(1961), válidos são os títulos de propr1~ 
dade do suplicante, e a União não pode 
ria ter-se apropriado do im6ve1 sem pré 
via desapropriação. Fazendo-o, como o 
fez, por livre conta, praticou esbulho e 
deve ser compelida a ressarcir as respe~ 
tivas perdas e danos. Ação ~ível origi 
·~ária julgada procedente. 11 

No mesmo sentido a Ementa do AcÕrdão do 

PLENÁRIO DA EXCELSA CORTE, de 2.05.1985, proferido nos autos 

da Ação Cível Originaria n9 297, ipisis literis (RTJ l!i/926) 

(doe. n9 06): 
.,,,.-. 

r 
r: 
r: 
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OAB 21277 
Advogados 

''Desapropriação indireta de _1._m~--.i 
pela criação da Reserva Indígena 
b í • 

Não consideradas as terras 

das pela FUNAI "habitat" imemorial 

Kayabi, tendo-lhes a propriedade o Esta 

do 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 prêvia desa 

propriação. 

Indenização fixada com base no lau 

do do perito do Juízo, apoiado pelos as 

sistentes têcnicos das partes. 

Ação Cível Originária julgada pro 

cedente." 

controvérsia as autoras se reportam ãs decisões proferidas 

i 
:I 
:1 1. 
.. ! 
" i 
.1 
i 
! 
i 
! 

Tamoém, como subs1dios para a solução da 

pelo PLENÃRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos Mandados de S~ 

gurança n9s 20.215 (RTJ ~/84) e 20.234 (RTJ ~/~), bem co- ., 
l 

mo na sentença de nQ 234/87, Classe I, proferida nos autos 

do Processo nQ I-385/85 pelo Merit1ssimo Juiz Federal da Sex 

ta Vara, Seção Judiciãria do Distrito Federal, e julgada pr~ 

cedente (doe. n9 12). 

No que concerne ã solução da controver- 

sia contra o ESTADO DE MATO GROSSO, alienante das terras aos 

antecessores das autoras, e que deu origem às transcrições dos 

t1tu~os de propriedade no R.I. da Comarca da Barra do Garças 

(MT), e isso somente na hipõtese das autoras sucumbirem na 

demanda proposta contra a UNIAO FEDERAL e a FUNAI, ela deve 

ter como parâmetro os acordãos proferidos pelo SUPREMO TRIBU 
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Advogados r 
. )'e:::.&;;, r~ ..• ~:u 
l"'. V,;,:zc 

NA L F E D E R A L n o s R e c u r s os Ex t r a o r d i n â r i os n 9 s 1 ~1!31• s q e; \~ '~,.;---n 
nos quais restou condenado o ESTADO DO PARANÁ (RTJ 

RTJ 115/757). -- 

VIK 
r 

ATRAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE INDIOS PARA O PARQUE INDIGENA DO 

r 
0 

XINGU. IMPERTINÊNCIA DE PERÍCIAS HISTÕRICAS - ANTROPOLÕGICAS. 

r: 7 . O 1 As glebas de terras sub judice foram ad- 

quiridas do ESTADO DE MATO GROSSO, no ano de 1958, na vigên- 

eia da Constituição Federal de 1 .946, a qual dispunha: 

r: 
r 
r 
[' 

r: 

"Será respeitada aos silvícolas 

posse das terras onde se achem permanen 

temente localizados, com a condição de 

não a transferiremri. 

A n o r ma t r a n s e ·r i ta e n e o n t r a e o r r e s p o n dê~ 
eia nas Constituições Federais de 1934 (art. 129) e de 1937 
(art. 134). 

r=. 

O Governo Federal, como soe acontecer, 

r: desrespeitando essa norma constitucional, atravês dos servi 

ços de proteção aos silvTcolas, transferia os Tndios de uma r 
Í' região para outra, descaracterizando terras nas quais os sil 

vfcolas não tinham posse permanente. Foi, exatamente, o que 

ocorreu no caso do PARQUE INDÍGENA DO XINGU. 

7.02 A FUNAI, uma das res, junho de em 08· de 

1.981, no processo administrativo nQ 3568/32, atravês da IN- 
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1 

1 
! 
1 
1 ~ ! 

Ji 

1/ 

1 
1 
1 

Advogados 

FORMAÇAO N9 161/DID/DGPI, em uma de suas 

(' 
.n 

526) esclarece a esse respeito (doe. n9 44): 

r: 

" 

"Suy á (Jê): Malcher (1964) nos/ diz 

que esta tribo habita o "c u r s o inferior 

do rio Suiámissú. Como os demais grupos 

do Alto Xingue seus formadores estão se~ 

do transferidos para a área do Parque N~ 

c ional do Xingu pelos irmãos Villas-Boas .11 

tfDe acordo com Menget (p. 32), os 

Suyá teriam entrado em contato com os Vil 

las Boas e 11pacificados11 por volta 

1960. Castro (1977, p. 33) escreve 

de 

que : ! 

os Villas-Boas sugeriram e conseguiram que 

os Suyá mudassem suas aldeias para dentro 
do Parque.rr 

! 
i 
1, 
11 
1 i 
'l 
1 J 
l 1 

! t 
l 1 

: 1 

11 
1 ! 
: 1 
; 1 
1 ! 
i 1 

i ! 
'1 ': 

i 

Essa informação da ré apenas ratifica o 

depoimento do seu funcionário, CLAUDIO VILLAS BOAS, presta 

do perante o MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Justiça Fe 

deral de S~o Paulo, em 29 de agosto de 1980, nos seguintes ter 

mos (doe. n9 45): 

"mesmo depois que os indígenas fo 

ram transferidos para dentro dos limites 

do Parque, de acordo com o decreto de 

1961 ... por influência dos irmãos VILLAS 

BOAS os indígenas foram levados para de~ 

tro dos limites do Parque" na forma do 

Decreto de 1969, como dito assim, mas sem 

pre voltavam para suas antigas áreas11• 

: . 
'1 

1 ! '. : ! 

l t 
! • 

: ! 

7.03 O General ISMARTH DE ARAUJO OLIVEIRA - ex 

Presidente da FUNAI prestou a 06.12.1983, perante o Ju1zo 

Federal da 3çl Vara de Brasllia, a seguinte informação (doe. 

1 n9 ~): 
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"que a area 
perambulação dos Índios bem corno a 
sul, não havendo nestas duas areas 
mentas fixos dos índios11• 

11que os irmãos VILLAS BOAS levaram 
alguns grupos indígenas para dentro do 
Parque , como o s índios C a ia b i s p o r que e s - 
ses Índios estavam sofrendo compulsões 
por parte de civilizados e foram protegi 
dos dentro do Parque11• 

7.04 O sertanista ORLANDO VILLAS BOAS, quando 

prestou seu depoimento perante o MM. Juiz de Direito da 5 9- 

Vara da Justiça Federal de São Paulo, prestou os seguintes 

esclarecimentos sobre a transferência de indios KALAPALO pa- 

ra o PARQUE INDÍGENA DO XINGU (doe. n9 45): -- 

(' 

"quarido 1 961 , o 1 imite do Parque 
ao Sul era a foz do rio Kurizevo; como 
os Kalapalo se encontravam fora desses 
limites, na margem esquerda do rio Sete 
de Setembro; o depoente conseguiu por vol 
ta de 1966 a 1967, levá-los para dentro 
dos limites ·do Parque, porim, as vezes 

"· alguns fugiam e continuam ati agora fu 
gindo para visitar a terra dos antepass~ 
dos11• 

"qu e em 1945 subiu as cabeceiras do 
rio Tanguro e aí constatou sinais de e 
xistência de Índios, sendo que não havia 
índio ali nem aldeia habitada". 

"em 1977 e 1978, é que esteve.-pela Ú.!_ 
tima vez no local, foi nesta ocasião, de~ 
ceu ~ Rio Kuluene com Índios para colher 
piki, entre o rio Sete e o Tanguro, não 
pode garantir que haja alde{a indígena 

Rua José Bonifácio, 278 - 7.0 And. - Conj. 720 - CEP 01003 - Tels.: (011) 32·5336 - 32-8043 - 36-6891 

,.. 



OAB 21277 ·1:>·x1nl's1mi-··------·--. 

f 
f12r:"..i;!\ 1;',.,·'::-d ~ tss: J 9 ~" "·' ~ 8, • .r, o Vfll~Cl py~ . 
l;'L,,g ~ t 

que esteja vivendo lá m:s q~e é - egf 

tradicional que eles perambulam é ver~a 
de; os indígenas perambulam sempre 

rio que tem 600 metros de largura .. 1" 

Advogados 

r: 
r 
r 
r- . j 

7.05 Assim, é o próprio ORLANDO VILLAS BOAS 

quem se encarrega de informar que, pelo menos desde o ano 

de 1945, os indios não tinham posse permanente das terras na 

região percorrida pelas águas do rio Kuluene, bem como na re 

gião do Rio Tanguro, seu afluente pela margem direita. 

;--,., 
1 

r: Essas declarações judiciais prestadas por 

ORLANDO VILLAS BOAS confirmam, pelo menos desde 1945, a ine- 

xistência de aldeias habitadas por 1ndios na margem direita 

dos RIOS KULUENE e TANGURO, e, ainda, nos informam que: 

11em 1968, foi ampliado~ limite do 

Parque para abranger um enorme lago, que 

muita alegria deu aos Índios, o que faci 

litou mais a descida deles para a região 

dos seus antepassados11, 

"em 1971, com a segunda ampliação da 

área do Parque, eles tomaram conta da re 

gião sul toda". 

Ao ser mostrado a ORLANDO VILLAS BOAS na 

quela audiência, o mapa extra,do de sua obra 11XINGU TERRITO 

RIAL TRIBAL11 este esclareceu (doe. n9 47): 

"atualmente este mapa, ainda indica 

o local dos Índios na data de hoje como 

ali discriminados". 
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7. 06 SONIA DE ALMEIDA (MARCATO) 

h í s t o r í a.dor a . e assistente-técnica da FUNAI, em 

pericial apresentado em ação semelhante, proposta 

PAUL LANDMANN, confirmou aquele depoimento de ORLANDO VILAS 

BOAS (doe. n9 48): 
(' 

r: 
,,-....., 

"Mas é preciso dizer que, já desde 

a vigência do primeiro Decreto, n9 50.455 

(14 de abril de 1961), os Índios Alto 

Xinguanos que viviam na porção sul em 

suas terras ancestrais, foram atraídos pa 

ra dentro do perímetro do Parque recém 

criado. Isto porque o limite sul de en 

tão não abrangia o território tribal Ka 

rib (grupos tribais Kalapalo, Nahuquá ou 

Anaquá, Kuikuro, Aipatse ou Tesuva) ~ nem 

~ área de perambulação daqueles grupos~ 

margem esquerda do rio Kulisevu. Isto sig 

nificou que~ grupos que foram atraídos 

Ji desde~ para dentro da área do Par 

que, erguendo suas malocas na área próxi 

ma ao PI Leonardo, tiveram de abandonar 

suas terras ao sul, que lhes pertencia por 

tradição, antes mesmo de o Parque exis 

tir por via legal". Não se pode, porta~ 

r: 
r 
r- 

r: 

r=, 

0 

r-. 

to, dizer que aquelas 

dígenas só porque não 

dentro dos limites do 

não são terras in- 

foram abrangidas 

Decreto n9 50.455. 
!"", É por esse motivo,.portanto, que os indf 

genas não deixam de incluir aquela região 

meridional dentro de sua área de perambu 

r- 

lação, por ocasião da coleta de piqui, 

dos ovos de t r a c a j á e do taquari11• 

r- O sertanista ALVARO VILLAS BOAS, em 

02.10.1980, no depoimento prestado perante o MM. Juiz de Oi- 

reito da 5ª Vara da Justiça Federal de S~o Paulrr, informou 

(doe. n9 49): 
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110 depoente é déi'egactõ reg a o 
Funai nos estados de São Paulo e 
do Paraná; começou a trabalhar na 
com seus irmãos, desde a fundação 

Advogados 91 • 

em 05 (cinco) de dezembro- de 1967, sendo 
que seus irmãos Orlando e Cláudio são a~ 
sessores do presidente da Funai; confor 
me o mapa de fls. 545, esclarece que o ~- - 
Parque do Xingu, foi ampliado em sua á- 

~ ~- -- -~ - 
reapela primeira vez para abranger a la ~- -~- -~ ~~ 
~ I tavununu, ~ ~ uma _grande lagoa,gue 
a conselho dos irmãos Villas Boas ao mi- 

r>. 

nistro do Interior da época concordou: com 
esta ampliação~ segunda ampliação~ d~ 
veu para compensar~ área perdida do Par 
que Xingu, em razão da passagem da estra 
da BR-80; com~ criação do parque Xingu 
foram atraídos pelos irmãos Villas Boas 
para ~entro do perímetro do Parque~ in 
dígenas Txkikao que estavam no estado de 

,I"'"' 

Mato Grosso, no rio Jatobá,, afluente do 
rio Ronuro; os indígenas Krenhakarole fQ - 
ram atraídos~ ordem da EUNAI, para o - 
Parque, pois .residiam as margens do rio 
Peixoto de Azevedo, afluente do rio Te- 
les Pires que forma o rio Tapajós; os 

r: 
(' 

r: 

Krenhakarole tiveram que ser atraídos por 
que uma estrada Cuiabá-Santarérn cortou o 
território deles; os indígenas Kaibis e~ 
tavam no rio Tapajós.~ foram também atr~ 
ídos ou melhor vieram espontaneamente Ei 
ra ~ Parque; uma parte dos indígenas Suya 
conhecidos como beiço de pau foram atrai 
dos para o Parque apenas uma parte dar~ 
gião entre os rios Sete de Setembro e Ta~ 
guru foi abrangida pela ~ltima ampliação 
do Parque11• 

/\ 
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Advogados 
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D
;.-;.-:u~,. E, 
x-. Vsta n 
Jh, _ __,,...~c:-=----\ 

a n t r o p õ 1 o g o =e--e-en-o+oç-o 7.08 Um grupo de 

zeram serias restriç~es ao fato dos irmãos VILLAS BOAS 

introduzido no PARQUE IND!GENA DO XINGU 14 tribos 

(doe. n9 .50). 

,,..'\ 
1 

No entanto, foi a prÕpria UNIAO FEDERAL 

quem desrespeitou o texto do art. 216 da Constituição Fede 

ral de 1946, pois retirando os Tndios das terras onde eles 

tinham localização permanente transferiu-os para dentro dos 

limites daquele Parque, determinando no Decreto n9 68.909, 

de 13.07.1971 (doe. n9 15): 
r, 

"Artigo 39 - A Fundação Nacional do 

fndio promover5 a tração dos grupos indi 

genas arredios, localizados na área ex 

cluída ou nas regiões circunvizinhas, p~ 

ra o interior do Parque Nacional do Xin- 

gu, devolvendo ã posse e domínio pleno 

da União as terras por eles habitadas.11 

r 
./"'\ O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

ao julgar procedente a Ação Civel Originãria nQ 278, em 
(', 

10.08.1983, a respeito dessas transferencias decidiu (RTJ 

107/461, pág. 485): 

~ ' . 

11Não logra, outrossim, ã sua vez,na 
apreciação da matéria, em face do ante 

exposto, qualquer significado o fato de, 

após a criação do Parque Nacional do Xi~ 

gu, passarem a, nessas terras, ter pos 

se, em caráter permanente, silvícolas, 

por providências de natureza administra 

tiva da FUNAI, colimando, aí, fixá-los, 

desde que provenientes de 9utras regiões, 

donde deslocados, por via de tração, prQ 
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OAB 21277 Btlrfn<gg..----- 
"'~ :U~l ;,2""913 
• Vero g_s 

~ .. :._ z'J 
movida pelas autor~dades e func· 

7 

do serviço de proteção aos Índios11• 

Advogados 

F i na l m e n te , o a n t r o p o 1 o g o D AR C Y R IB E I)R O , 

em reportagem da REVISTA MANCHETE, de 11 de abril de 1.981, 

7.09 

sob o título BYE BYE XINGU, 11diz que os V~llas Boas realiza 

ram a façanha de ali terem constituído a primeira sociedade 

das nações da história, e que~ Índios vivem~ Parque há 

exatamente 21 anos" (doe. n9 51 ). 

7. 1 O Outrossim, as transferências de Tn d i os p~ 

ra dentro dos limites do PARQUE INDÍGENA DO XINGU se ajustam 

ao disposto no artigo 26, parágrafo Único, letra~' da Lei 

6.001, de 19 de dezembro de 1973, que corresponde ao ESTATU- 

TO DO ÍNDIO: 

"Ar t . 26 - ~ União poderá estabele 
cer ~m qualquer parte do território na 
cional, áreas destinada~ i posse~ ocupa 
ção pelos índios, onde possam viver e o~ 
ter meios de subsistência, com direito 
ao usufruto e utilização das riquezas n~ 
turais e dos bens nelas existentes, res 
peitadas as restrições legais. 

Parágrafo Único - As areas reserva 
das na forma deste artigo não~ confun 
dem com as de posse imemorial das tribos 
indígenas, podendo organizar-se sob uma 
das seguintes modalidades: 

a) - reserva indígena; 
b) - parque indígena; 
e) - colônia agrícola indígena." 

Bem de ver, que o Decreto- n9· 63.082, de 

06 de agosto de 1968, também se ajusta aquelas disposições 
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, r, do ESTATUTO DO ÍNDIO, eis que destinou as 

INDÍGENA DO XINGU como ãrea reservada aos silvícolas. 

7 . 11 Tambêm, o laudo pericial da etnohisto 

dora Ora. SONIA DE ALMEIDA MARCATO, assistente tecnica da FU 

NAI, uma das rês da ação sub judice, e apresentado nos autos 

da Ação C1vel Originãria n9 278, proposta por Oswaldo Daunt 

Salles do Amaral, sobre o PARQUE INDÍGENA DO XINGU, jã demons 

r: 

trava que a ele não se aplicavam as disposições da Constitui 

e à o Federal de 1946, que exigia a localização permanente dos 

s i l v i c l a s (art. ~), quando no seu laudo a etnohistoriadora in 

formou (RTJ J...Q.Z_/461, pag. 488 (doe. n9 05): 

,.... 
1 

11Se ~ sítios ao longo do Xingu nao 

i~ ocupados por aldeias permanentes, 

dando-lhes~ caráter de posse ou proprie 

dade permanente, como~ entendemos 

civilizados, isto se deve a própria 

nos, 

ca- 

racterística da cultura indígena diversa 

da nossa. Mas sendo áreas indígenas es 

senciais à sua sobrevivência como povo e 

como cultura - área de permanência ou de 

perambulação - nada mais justo que lhe 

serem atribuídas por lei, dando o cara 

ter de imemorialidade da ocupação das 

mesmas comunidades pré-xinguanas e x1n 

guanas atuais. ~ provas arqueológicas 

ou históricas não ·são válidas como argu 

mentos, aí sim, nada há que se provar ~ 

não ser~ má-fé~~ ganância dos civili- 

zados. Todas as palavras são vãs e a n~ 
da levarão, a não ser corroborar a impo 

tência do Índio diante das pressões da 

sociedade nacional". 
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Todavia, não obstante a referência a 

sas provas, ao apreciar o laudo da dra. SONIA DE ALMEIDA 

CATO, assistente técnica indicada pela FUNAI na Ação 

Originãria n9 278, que veio a ser julgada procedente, o PLE- 

NÃRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL preteriu os elementos ar- 

queolÕgicos-histõricos-antropolÔgicos em que ele se fundamen 

tou, tendo sobre eles, assim, se pronunciado o MINISTRO NtRI 

D A S I L V E I R A em seu voto ( R T J l.Ql/ 4 6 1 , p ã g . ~) (doe. n9 O 5 ) : 

r 
r: 
r-. 

"O minucioso trabalho realizado pe 

la etno-historicadora SONIA DE ALMEIDA 

MARCATO, Assistente Técnico indicado pe 

la FUNAI, de fls. 2457-1477, 49 vol., p~ 

la riqueza das informações com que ins 

truído, leva, sem dúvida, a conclusão in~ 

fastável da presença, desde tempos recu~ 

dos, de populações indígenas diversas,em 

partes da região que veio a ser transfo~ 

mada no Parque Indígena do Xingu.11 

r\ 

"Demonstra a presença dos silvíco 

las, na região do Xingu, valendo-se de 

referências arqueológicas~ de critérios 

históricos. Menciona as diversas expedi 

çÕes desde Karl von Steinen, em 1884, r~ 

ferindo a tribos, entre elas, as dos 

Suyá e os Arata, classificados pelos ou 

tros Índios, na informação do pesquisa 

dor alemão, como "kurapa11 "nâ o bons" (fls. 

14 61 - 4 '? vol.) e as lutas in tertribais". 

110s elementos indicados, sobre se 

rem de inteiro vagos, referem dados his 

tóricos~ arqueológicos, valiosos~ ou 

tros estudos científicos, que ?ão positi 

vam ~ existência de posse permanente ~ 

dos silvícolas, na margem direita do Rio 

~gu, próximo a~onfluência co~ ~ Rio 
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r: 
r- 

Suyá-Missú, margem esquerda, ã época 

que o Estado de Mato Grosso vendeu 

toras terras, objeto da açao, ou 

em passado relativamente pr6ximo. 
\ 

do-se, in casu, de controvérsia jurídica 

cumpre, consoante referi, notar se o art. 

OAB 21277 

216, da Constituição de 1946, foi des- 

r- 
0 
r, 
r: 
r 
r 
r: 
/• 

cumprido, ou não, aos efeitos da incid;n 

eia do art. 198 e parágrafos, da Consti 

tuição em vigor. 

"É provâvel que silvícolas tenham e1 
tado pelas diversas regiões, ã margem <li 
reita do Rio Xingu, e não só na margem 

esquerda, ou no Alto Xingu. Para os e 

feitos, entretanto, da aplicação do art. 

198 da Constituição,~ preciso comprovar 

tratar-se de terras habitadas~ silví 

colas, co~ posse permanente. Não basta, 

em ordem, a se terem por nulos efeitos 

jurídicos referentes a domínio, posse ou 

1 ,, 

ocupaçao, obtidos, segundo a forma da 

lei, por particulares, relativamente a 

im6veis, haja~ região onde situados, his 

('., 
toricamente, sido terras em gue 

índios ou por elas perambularam, 

tiveram escaramuças. É preciso 

viveram 

ou nela 
r>. 
r 
r>. 
r: , .. 

se carac 

terize ~ gleba como de ocupação por sil- 

vícolas, que, aí, habitem, em caráter 

permanente." (RTJ 107/461, pâg. 493). 

Isto posto, impertinentes são as pericias 

histõricas-antropolÕgicas, as quais, valiosas a outros estu- 

,,.....1 dos cientificas, não comprovam posse permanente dos Tn d i o s 

r-. 
a epoca das vendas das glebas das autoras, assim como nao com 

vam tal posse permanente as regiões onde os 1ndios historica- 

mente viveram, perambulavam, ou tiveram escaramuças, e que 
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Advogados 

nao autorizam a declaração da nulidade 

priedade das terras sub judice. 

VIII 

.r.::: DO PEDIDO DE CONDENAÇAO 

8. O 1 As atrações e transfer~ncias de indios 

para o perimetro do PARQUE INDIGENA DO XINGU, para regiões 

onde eles não tinham posse permanente, conforme exigido pela 

Constituição Federal de 1946, tem descaracterizado-as, e em 

preju1zo para a solução das controvérsias. 

0. A região as margens direita do rio Kulue 

ne, e do rio Tanguro, local de situação das glebas das auto 

ras, entre os paralelos 129 - 129301, por onde eles perambu 

lavam, não era de posse permanente dos lndios na ~poca em que 

r- 

r,. 
r, 
/' 

0 foram outorgados os titulas de propriedade pelo Estado de Ma 

to Grosso aos antecessores dos autores. 
(' 
,..-., 
r 
r 
r 
r-. 

8.02 O mapa dos Villas Boas, integrante dos 

seus depoimentos judiciais, extraido do livro XINGU TERRITÕ 

RIO TRIBUNAL (doe. n9 ~l), registra naqu~la região apenas os 

indios KALAPALO, e para ali transferidos, da margem esquerda 

do rio Sete de Setembro, por aqueles irmãos. 

r» 
J 

Essa região, as margens direita do rio 

r> 
r: 
r-. 

Kuluene, e do rio Tanguro, onde se situam as glebas das auto 
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OAB 21277 

ras, foram inclu1das dentro dos limites do Parque 

to n9 63.082, de 06.08.1968, como ãrea reservada aos 

sem que a UNI~O FEDERAL as desapropriasse nos termos do 

29 desse diploma legal, e tendo a UNIAO e a FUNAI delas se 

apossado ~anu militari, com desrespeito ao direito de pro- 

priedade das autoras, este garantido mesmo pelo Decreto n9 

r-. 

63.082/68 (art. 29), e pela Constjtuição do Brasil de 1967 

(art . ..2.2Q_, 2 31_). 
r 

8.03 Outrossim~ inexiste sentença declaratô- 

r-. 

ria de nulidade dos t1tulos de propriedáde das glebas sub j~ 

dice, o que ilide qualquer alegação nesse sentido por parte 

da UNIAO FEDERAL. Esses titulas se encontram transcritos no 

Cart5rio do Registro de Im~veis e produzem todos os seus ~ei 

tos de direito (doe. n9 22). 

Dessarte, as autoras face o esbulho pra- 

r. 

ticado pela UNIAO e pela FUNAI, e consubstanciado no apossa 

mento manu militari, têm direito ao ressarcimento de perdas 

e danos, a exemplo do que decidiu, em ação idêntica, o PLEN~ 

{• 

0 

r RIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RTJ 107/461). --- 

r 
r'- 

Nessas condições, as autoras requerem e 

aguardam seja a UNIAO FEDERAL e a FUNAI condenadas ao paga- 

menta: 

a) do valor atual da terra nua das gl~ 

bas de sua propriedade; 

b) - do valor da cobertura florestal eco 

nomicamente aproveitãvel; 

r 
r- 
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OAB 21277 

Advogados -- 
e) - da correção monetãria daqueles 

res; 

d) - dos juros compensatõrios desde · a 

data da ocupação manu militari; 

e) - dos juros de mora; 

f) dos honorários de advogado (20%) so- 

bre o quantum da indenização; 

~) - dos danos processuais e das custas. 

-0- 
, \ 

8.04 Também, alternativamente, nos termos do 

art. 107 da Constituição Federal, requerem a condenação do 

ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das parcelas especificadas 

no pedido contra a UNIAO FEDERAL e a FUNAI, e se ficar prov~ 

do, no curso do processo, ter o ESTADO .FEDERADO alienado 

non domino as glebas de terras sub judice (Constituição 

a 

·cto 

B r a s i 1 d e 1 9 6 7 , ar t . 4 9 , I V ) , ou serem e l a s i n d i s p o ni veis ( Con ~ 

tituição Federal de 1946, art. 216), conforme jurisprudência 

do Egrégio Supremo Tribunal Federal (RTJ 88/614 ~ ~/757). 

CITAÇÕES. PROVAS. VALOR DA CAUSA 

9. O 1 As autoras requerem~ citação nas pes- 

soas dos representantes legais da UNI~O FEDERAL, da FUNAI e 

do ESTADO DE .MATO GROSSO, para que apresentem as defesas que 
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a final, alternativamente, seja julgada procedente 

dinãria de indenização ora proposta, seja contra o 

OAB 21277 OAB 68198 
Advogados 

FE 

DERAL, seja contra o ESTADO FEDERADO, com a condenação em pe..!:_, 

das e danos de um deles por ato il1cito praticado. 

9. O 2 Protestam, ainda, por todas~ provas em 

r: 

direito admitidas, notadamente pela vistoria, acompanhada de 

inspecção na ãrea sub judice, arbitramento do valor das gle 

bas objeto dos apossamentos manu militari, oitiva dos peri 

tos judiciais e dos assistentes têcnicos, bem como de teste- 

(', 

r' 
r=. 
r- 

munhas, juntada de novos documentos, requisição de processos 

administrativos e informações, etc. 

9.03 As autoras, nesta data, atribuem ãs gle- 

bas de sua propriedade o valor de Cz$15.000,00/hectare, e es 
, r·. 

timam o valor da causa em Cz$10.000.000,00 (d~s milhões - ~ ~ ~- 
cruz a d os), tão somente para os efeitos de alçada. 

de 

(' 

r'· 
,,....... 
( 

Termos em que, D. R. e A. esta, com os 

documentos que dela fazem parte, pedem e esperam 

DEFERIMENTO. 

0. 
Cuiabá, 01 de agosto de 1988 

Jfa}7 
MILTON MARTINS DE LARA 

r- ... 
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000045 
ESTADO DE MATO GROSSO 

.. ~---····-"'···""·''" ··· ------sECRETARIA DA JUSTIÇA 
: ,·. n e·,-.· i i, . :·, l f.') i 
'.. -·-----_r~ __ ::.'.::.~-:~=~!'PR.O.C.UR.ADORIA GERAL DO ESTADO 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA le. VARA FEDERAL DE MATO 

GROSSO. 

O ESTAIX) DE MA'Iü GROSSO, por seu Procurador 

abáixo assinado, vem perante V. Exa., com o devido respeito 

e acatamento, contestar, em tempo hábil, a ação ord~nária de 

indenização que LISETE MARIA TONETTO BURTET E OUTROS ( P!!N?e- 

ng 23.584/88-I) lhe propõem, como também à UNIÃO FEDERAL 
FUNAI, demonstrando, preliminarmente, que referida ação 

E 
N 

nao 

possui as condições necessárias para se desenvolver valida 

mente, porquanto obstáculos intransponíveis obstruem-lhe o 

caminhar, impedindo-a, assim, de atingir seu desiderato. 

r,SJ • l'GE - Mod. 27 IOMAT 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DA JUSTIÇA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

PRELIMINARES 

.02 

l~.) INCOMPET~~CIA~~TI~ FEDERAL VEDA~-C~LAg§O DE A 

ÇÕES 

Os Autores estão ppretendendo cumular num Úni 

coe mesmo processo uma ação de desapropriação indireta con 

tra a UNIÃO FEDERAL e a FUNAI e uma ação de indenização con 

tra o ESTADO DE MATO GROSSO, com base na responsabilidade ob 

jetiva inserta no art. 107 da Constituição Federal recente - 

mente revogada, que continua a ter assento na nova Constitui - çao. 

Ocorre que é competente para conhecer e jul - 

gar a segunda ação a Justiça Estadual e não a Justiça Fede - 

ral, apresentando-se de todo inviável a pretendida cumulação 

de ações. 

Enfrentando essa questão, o ~grégio Supremo• 

Tribunal Federal não titubeou em consignar que unão pode ha 

ver cumulação de ações se para uma é competente a J·ustiça F~ 
deral e para a outra a Estadualu (STF-1~. Turma, RE 101.914- 

0-CE, rel. Min. Soares Munoz, j. 15.05.84, deram provimento, 

v.u., DJU 08.06.84, p. 9.262, 2~. col., e,). (in THEôTÔNI08. -- ' 
NEGRÃO, 11Código de Processo Civil e Legislação Processual em 
v.i qo r " , RT ~, 18<!. ed. , p. 174, são Paulo, l 988). 

Deve, pois, prosseguir o presente processo 
. - ' .... " 

apenas contra a UNIÃO FEDERAL e a FUNAI, excluindo-se dele o 
ESTADO DE MATO GROS~- 

IOMAT 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DA JUSTIÇA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO .03 

2 ~ • ) CUM~~O DE ~ÇfíE§_ IMPEDE A FORMAÇÃO 
CA PROCESSUAL ENTRE A UNIÃO FEDERA:LE·O"ESTAOO DE MATO 
GROSSO 

É inescondí vel que os interess·es e pretensões 

'do ESTADO DE MATO GROSSO são diametralmente opostos aos da 
- ' 

m,:rTÃO FEDERAL neste processo .• Isto ficará patente no momento 

em que a UNIÃO FEDERAL contestar esta ação, pois fatalmenteí 

alegará (como tem feito, por sinal, em outras açõe~ semelhag 

tesa esta) que é imune à obrigação de indenizar os Autores• 
porque as terras do Parque Indígena do Xingu sempre estive - 

ram na posse imemorial ãos Índios, implicando tal argumenta 

ção na invalidade das alienações de terras ali perpetradas• 

pelo ESTADO DE MATO GROSSO aos antecessores dos Autores. Co 

mo, então, poderá se estabelecer a lide entre a UNIÃO e o ES 

TADO, se, neste processo, estes encontram-se no m.esmo polo 

passivo e os Aunores no polo ativo? Caso a ação contra a 

UNIÃO seja julgada improcedente, poderá a ~esma sentença co~ 

denar o ESTAIX) a indenizar os Autores sem que entre aquela e 

este se tenha estabelecido o contraditório? É Óbvio que 

não, mesmo porque o ESTADO, nesta Última Toipótese, não pode 

ria mais discutir, em outra ação contra a UNIÃO, a validadeª 

dos títulos defiE_~_ti.vos por ele -exp ed i.do s , enquanto que pa~. 
ra os Autores sempre restaria a possibilidade de outra ação• 

contra o ESTADO. 

É per isso que, na denunciação da lide, alémª 

da relação jurídica processual entre litisdenunciante e li - 

tisdenunciado, existe a relação jurídica processual entre e~ 

tese a outra parte. Atente-se, neste particular, para as 

magistrais palavras de ARRUDA ALVIM (ºcódigo de Processo Ci 

vil Comentado11, Ed. R.T., vol. III, p. 270, são Paulo, 1976): 
110 litisdenunciado, a seu turno, tendo em vista a denuncia - 

ção d~ lide, que lhe foi feita (citação), é também, em face 

do litisdenunciante, ~rt§:_passiva. Isto vem significar~ 

IOMAT 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DA JUSTIÇA 

PROCURADORIA' GERAL DO ESTADO .04 
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a relação jurídica processual~ da ação origina~nte mo 

vida ~lo ou contra o litisdenunciante· - tem Lndependêncâ e'. 
da outra relação jurídica processual, que se instaura, mercê 

da deriuncd.açâo da lide. Ademais, as pretensões são diversas:,· 

constituindo-se aquela que instaura a primei.ra relação jurí-· 

dica processual, numa das hipóteses definidas nos ns. I, II 

ou III, do art. 70 e, a pretensão due instaura a segunda r~.'"'. 
lação jurídi~a processual, a representativa da responsabili~ 

dade do litisdenunciado, para com o litisdenunciante". 

A contestação do ESTADO, neste0processo, fica 

limitada à matéria da responsabilidade cifaj~va - ar:guíaa· pêlos Atm 

res, muito embora eles próprios expressamente reconheçem qu~: 
11 a região. às margens direi ta door í,o Ku Luene. e do rio Tangu - 

ro I local de situação das· glebas das autoras/ entre OS para~:: 

lelos 12Q 30', por onde eles perambulavam, não er~ de 1POSs~'. 
permanente dos Índios na época· em que foram outorgados os tí.' . - 
tulos de propriedade pelo Estado de Mato Grosso aos anteces-. 

sores dos Autores" (p. 97 da inicial). Como d:ontestar o ESTA 

DO, aqui, futura alegação da UNIÃO de que .os .títulos def.ini 

ti vos por ele expedidos são nulos, se tem de restringir-se· â 
lide p~sta pelos Autores? A .l!rle não será dado falar sobre 

a contestação das Rés U!>.1IÃO e FUNAI, prerr0gativa processual 

concedida apenas aos Autores. 

Por todos esses motivos e mais o fato de que, 

estabelecida que fosse a relação processual entre o· Estado e 

a União, a competência seria da Colenda Suprema Corte, perc~ 

be V. Exa. que não há condições de permanência do ESTADO' 

neste pr~cesso, d ev erido , portanto, dele ser axo Luf do; 
/ . 

3!! • ) 
P~SC~~ 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DA JUSTIÇA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Prescreve o art. 12 do Decreto n2 20. 910, .de 
06.01.32, que "a s dívidas passivas da Un.í.âo ç r doa Estados 

dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou 

contra a Fazenda federal, ·estadual ou municipal, seja 

·"' açao 

qual 

i l 
,, : 

1 
i 

.e 

-a . ,. 

1. 

. i 

' : 
'' '! l 

for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da da 

ta do at0 ou fato do qual se originaram". 

A açao de indenização com fulcro na responsa- 
, ~ 

bi lidade objetiva do ESTADO é{U!Ila' â~reCLnho eminentemente pe.ê_ 

soal, não pairando, pois, a menor sombra de dúvida .sobre 

incidência da prescrição quinq~enal. 

Como o próprio dispositivo menciona, o termo 

inicial do prazo conta-se da data do ato ou fato do qual se 

originou a ação. Na lição do douto CÂMARA LEAL, o momento 

inicial é determinado pelo nascimento da ação. Desde que o 

direito está sendo normalmente. exercido, ou não sofre qual 

quer obstáculo, por parte de outrem, não. há ação exercitável. 

Quando é que -os Autores tiveram seu direito• 
obstaculizado? 

Dizem os próprios Autores que foi a partir do' 

esbulho praticado pela UNIÃO e pela FUNAI, consubstanciado 1 

no apossamento 11manu militari11 de suas terras. 

A partir desse fato caberia 
rem entre acionar o ESTADO, não peràen~d-de 

a prescrição quinquenal, ou acionar a UNIÃO 

aos Autores opta-· 

vista' é lógico r 
e a FUNAI ,... com 

IOMAT 
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um lapso prescricional bem mais longo (20 ·anos), mas rjtamais 



r 
\ 

r>. 

r, 
r> 

r> 

0 
r: 
r: 

r 
r> 
\ 

r: 
r: 
r>. 

r· 

,.. 

r- 
r- 

r"· 

dade civil, mesmo que objetiva, deve existir· o nexõ"de·cau-· 

salidade entre o dano ·sofrido por alguém e a ação ou omissão 

do servidor .. pÚblico. Transportando-se para a questão emerge_g 
te destes autos, verifica-se que somente os primitivos adqui 

rentes de terras devolutas do ~STADO poderiam acioná-lo para 

dele haver indenização, mesmo porque, em se admitindo a pos 

sibilidade .de exclusão ou atenuação da responsabilidade ci - 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DA JUSTIÇA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO .06 

poderiam.lançar mão de ambas as ações no prazo de vinte 

anos, como se e.st;e prazo de prescrição preponderasse ou en 

globasse aquele. Ledo engano l Se quisessem responsabilizar 

o ESTADO pela indenização deveriam, no prazo de cinco anos a 

partir do momento em que tiveram barrado -seu.ingresso nas 

próprias terras, acioná-lo, que, por sua vez, trar~a para ·o 

processo a UNIÃO e a FUNAI, para se ver livre da obrigação s · 

de indeHizar, defeHdendo contra elas a validade de. seus tít~ 

los definitivos. O momento inicial da prescrição é, portanto,:· 
o da ediç~o do Decreto nQ 63.082, em 06 de agosto de 1 968. 

Com alicerce, poi~, no art. 269, inciso IV , 

do código de Processo Civil, requer o ESTADO DE MATO GROSSO 

seja pronunciada a prescrição da ação contra ele proposta 

extinguindo-se, assim, o processo com julgamento de mérito. 

fo ESTADO não vendeu ter.ras devolutas aos Auto 

res. Alienou-ak, porém, a antecessores seus, como -a ·própri~ 

petição inicial noticia~ A relação jurídica de direito mate 

rial estabeleceu-se, portanto, entre o ESTADO (vendedor} e· 

adquirentes outros (compradores) que não os Autore~ 

Pois bem, para que se instaure a responsabili 
! - 

lOMAT 
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les primitivos adquirentes para a concretização do dano. E , 
obedecendo a essa linha de raciocínio, chega;;.se à ·conclusão• 

1 

que o exame detido do ponto de partida do processo de alien~ 

ção de terras devolutas estaduais mostra-se fundamental à de 
- ' . 

finição da atuação dos primitiyos adquirentes nesse preces - 

so. 

Regulado nos seus mínimos detalhes ·por ampla 

legislação estadual, o processo de alienação, à época da a 

quisição pelos antecessores d9s Autores, iniciava ·com ore - 

querimento do_interessado, do;qual deveriam constar determi 

nadas características do lote pretendido, tais.como confron- 

tantes, pontos de referência naturais, ~unicípio_ de situaçãa,;;i. 

etc. Nestas condições, é indiscutível q~e o interessado, ao 

elaborar seu requerimento, deveria cbnhecer, ainda que supeE 

ficialmente, as terras pretendidas-por compra, sem o que não 

poderia indicar suas características básicas ~-".....-Além disso, a 

indicação e contratação do técnico para medir e demarcar, o· 

lote era da inteira responsabilidade do pretendente (ver le- 

gislação anexa). 

Supondo-se, então, que os antecesspres dos Au.,. 
; -· 

tores houvessem requerido lote situado no âmbito de terras •· 

permanentemente possuídas por indígenas, não há como negar 

sua culpa exclusiva nesse evento, primeiro por terem indica 

do tais terras~ .àepois por qontratare~.agrimensor inexperi-. 

ente. Acrescente-se a isto o f.ato .de que o próprio tí_tulo 

provisório (extrato do termo de venda assinado pelos adqui 
1 

rentes) traz em seu bojo cláusula exclusória da responsabili - - 
dade do ESTADO (doe. anexo). 

Portanto, os antecessores dos Autores obriga 

toriamente deveriam estar neste processo e o ESTADO só pode 

ria nele .ingressar, de modo regular, a pedido daqueles, daí 

porque requer sua exclusão deste feito. 

IOMAT 



r> 
(\ 

r, 

/", 

/> 

r- 

r: 

r 
r>. 

r\ 

,r'\. 

r-. 
,,,.-.._, 

r>. 

,,,....., 
1 

1'· SJ • PGE • Mod. 27 

r: 

';~-- . . 
ti ,1'l, •,, -., .•... - ~ . 
••.. -v .~-- ·-. ·· .~ ·. . ~r·:---.9 

~. • 1 . . 
·, . '' :, 

1. 

!. 
! 
! 

; 
f 

',!'# 

'! 

•,':•, .1 
.1 ., 

1 

.t· 

i 

Como eles mesmo'à'' enfatizam 'na inicial I a açâo 
de indenização contra o ESTADO só tera, lugar na hipótese -d'e 

!, • 

insucesso na ação de desapropriação Lndd.r-et.a contra .ª UNIÃQ: 
FEDERAL e a FUNAI, não obstante reconheçam, de antemão, que : i ·,· :; 

o ESTADO alienou a seus antecessores t.er r'a s devolutas de: s ua. ;.,i f(· 
exclusiva propriedade e não terras indígenas, ou ·seja I nã~! .'.'. /f-''i: 

• '. ' • t 

houve alienação a "non domino11 por parte do ESTADO. 
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Caso os Autores consigam ultrapassar a todos 

os obstáculos preliminares - tarefa hercúle~, sem som1:?ra ·ae 
dúvida - 1 não menos ingrata é a sorte que os espera nesta ·1 
outra fase da contestaç;o. 

Segundo_,YUS$~~ .. SAID .CAHALI (11Responsabil~dade 
Civil - Doutrina e Jurisprudência",, sa, Sa r'a.í va , p. 267_, São· 

Paulo/ 1 984), 11a culpa exclusiv.a da vítima exclui a respo_g 
sabilidade civil do Estado (RTJ, 9·1:377, · RT 1 434:94), sendo 

que a culpa grave e suficiente para o dano exclui até mesma 
a concorrência de cúlpas (RT, 522:77); também neste sentido' .. 

a doutrina (Hely Lopes Meirelles, ~ireito, cit., p. 611 

Weida Brunini, Da responsabilidade, cit., p. 59-61; Octávio1··· 

de Barros, 5a responsabilidade pública/ p. 95; Amaro Caval 
canti, Responsabilidade, ci't. , · p. 371, n. 61) 11 

• • 

Pela Lei Estadu~l n2 336, de 06.12 .• 491 ,qu~ 
1 dispunha sobre o código de Terras do Estado à época em que 

os antecessores dos Autores receberam seus títulos definiti-· 
vos, 11 no s .:r:~uerime_ntos de compra, o pretendente indicará o . . 
município, o distrito e o lugar em que está situado plote t 

requerido, a sua área aproximada, sua denominação; os s1ma1s 

naturais e artificiais conhecidos dentro do lote e 
nos u;:.J 

~ 
IOMAT 
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ESTADO DE MATO GROSSO· 
SECRETARIA DA JUSTIÇA 

PROCURADORIA GERAL DO EST AD .09 

1 
1 

,: : 1 
·': 1 

tes das confrontações, assinalando, no caso de veios a•água, 

a que ribeirão ou rips pertencem, os nomes dos confrontan 

tes, aplicação a que se tem de dar ao terreno e se o lote. 

abrange terreno de que trata o art. 10 deste Código, a fim 

de que a Repartição de Terras possa situar o lote requerido•< 
( art. 17) • 

~stabelece, também, a citada lei, no art. 71, . 

que 11a designação do engenheiro ou agrimensor será solicita-. 

da por petição do pretendente das terras a serem medidas .e 

demarcadas que indicará o profissional de sua preferênci.a11• • 

Complementa o art. 80, dispondo que "quand9 a 

medição a ser feita, referir-se a lotes de terras ;devolutas·,· 

cóhcedidos a. particulares por título provisório, o corrt.r-at.o 
de honorárips será feito entre o comprador e o engenheiro ou 

agrimensor designado" 1 acrescentarldo o ·seu parágrafo Único. 

que II as despesas de medição e demarcação deverão ser combina'·· 

das p1=lo engenheiro e o requerente11• 

Se não bastassem essas normas do código de 

Terras do EstadQ, sob a égide do qual os antecessores dos A~, 

tores adquiriram terras devolutas estaduais, o próprio .títu~ 

lo provisório continha cláusula expressa isentando o ESTADO' 

de toda e qualquer responsabilidade, recaindo esta exclusiv~ 

mente na pessoa do comprador. O título provisório, de ·acordo 

com os arts. 28 e 29 do citado Código, tratava-se de cópiaª 

de termo de venda lavrado em livro especial, na Repartição 1 

de Terras competente, assinado pelo Diretor, pelo comprador 

ou pessoa que legalmente o -representasse ·e duas testemunhas. 

Em face da Cláusula 2~ do título provisório, 

IOMAT 
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o adquirente obriga-se a cumprir a condição de fazer medir o 

lote e demarcá-lo à sua custa, dentro do prazo de doze me- 
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ses, a contar desta data, respeitando direi.tos adquiridos e 

disposiç5es legais, al~m de, conforme a Cláusula 5~, " ficar 

a venda sem efeito, no todo ou em parte, se por ocasião ·da 

medição ou em qualquer tempo verificar estar o lote compreeg 

dido na zona de ter~ reservadas pelo Estado ou que, __EOr 
qualquer título legítimo, já s~a do domínio~rticular, vo! 

tando o terreno vendido no todo ou em parte ao dorrúnio do. 

Estado sem que o concessionário tenha direito a ~tituição' 

àa im;eortânci~ga ou despendida em quaisquer benfeitorias11 

(documentos anexos). 

Subordinado o negócio jurídico de alienação·' 

de terras devolutas estaduais a essa condição. resolutiva· ex~ 

pressa, excluída está qualquer responsabilidade do ESTADO · ·, 

na hipótese de ·se verificar, a qualquer tempo, que o lote 

indicado para compra pelo primitivo adquirente estava a inci .-. 
dir sobre terras da posse permanente dos índios. 

s upondo-cse , todavia, apenas para argumentar .f 
. ' 

que não houvesse, aqui, culpa exclusiva da vítima,. de qual·- 

quer forma a responsabilidade do ESTApó deveria ser atenua: 

da, por força do princípio da divisão dos riscos. No dizer 

de YUSSEF SAID CABA.LI ( ob. cit., p , 368), "se o particular :·1 i 

o f e nd Ldo também obrou sem as cautelas devidas, ·influindo com 

sua conduta na verificação de evento danoso, a responsabili- 
< 

dade civil do Estado deve ser mitigada (RTJ, 55:50, RT, 247:: 

208, 455:74, 447:82, 517:128, 518:99, RJTJSP, 51:72)11• 

Vale· salie~tar, ainda, que a alienação ae·ter 

ras devolutas estaduais aos· antecess;res·dos Autores· deu-se' . , 
nos anos de 1 958 e 1 959 e somente foram incoi;poradas ªAi 

~ 
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO ~11 

rrnmetro do Parque Indígena do Xingu·no ano de 1 968" {Decreto 

n2 63. 082, de 06. 08. 68) , ou ·seja, cerca de dez ax:i.c:$.:.após; PoE, 

tanto, se nesse período, por negligência dos Au~ores ou __ da·-:', 
' 

queles que os antecederam, não tomaram posse das terras ad- 

quiridas e/ou não se mantiveram vigilantes em relação a e Lasv , 

permitindo, assim, que nelas ingressassem indígenas., não po 
derá o ESTAIX) de modo algum ser responsabilizado, ainda que 

frente a norma constitucional veiculadora da responsabilida- ·. . . 
de objetiva. Que o ESTADO tenha vendido terras de sua exclu-: · 

siva propriedade não resta a menor dúvida, tanto_é que os· 

próprios A ucoz e s a s's i.m o confirmam na ini.ciai: · não t, sendo j U§. 

to, então, que venha a arcar com as· consequências jurídicas': 

do ingresso de índios na área posteriormente à venda ·realiza·, 
da. 

,. 

Isto posto, dev.em os Autores, em - face das pr~ · .. 
liminares levantadas, ser julgados carecedores da ação, mas 

superadas aquelas deve a presente ação-ser julgada improce 

dente, condenando-se os Autores na despesas processuais 

honorários advocatícios, na base de 20% .(vinte por cento) 

valor da causa, requerendo-se, outrossim, a produção de 

e'. 

do 

to-···: 
", 

das as provas em Direito admitidas, tais como depoimento pe~ 

soal dos Autores, ouvida de testemunhas, juntada de documen 

tos, realização de perícia, a serem .oportunamente individua 

lizadas. 

Termos em que, junta esta aos autos, com 

inclusos documentos. 

'' os· 

Pede e espera 

Jl.loxcmd.re ·ravolonl Tunl~ 
Procurador do Estado 

Chefe da Procu:adoria [udícícl 
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MINISTgRIO PÚBLICO FEDERAL 

P1ROCURADOJlU.~ DA REPÚBLICA EM MA.TO GRO§§O 

AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA NQ 23.584/88-I 

VARA: lª VARA OA JUSTIÇA FEDERAL 
REQUERENTES: LISETE MARIA TONETTO BURTET e OUTROS 
REQUERIDAS UNIÃO FEDERAL - FUNAI 
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A UNIÃO FEDERAL, por seu 
·-l 

Procurador 

infra-firmado, vem, respeitosamente, perante V. Exa., nos 

autos da AÇÃO ORDINÁRIA nº 23.584/88-I, que lhe movem e a 

FUNAI, LISETE MARIA TONETTO BURTET e OUTROS, apresentar a 

sua CONTESTAÇÃO, na forma seq~inte: 

LISETE MARIA TONETTO BURTET e OUTROS, 

inqressaram em juízo com a presente ação ordinária, dita 

de desapropriação indireta, contra a UNIÃO FEDERAL e a FU- 
' 

NAI e, "c on c om í tantemente e al ternati vamente11 contra o Esta 

do de Mato Grosso, ação de indenização fundada na_respons~. 
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bilidade administrativa do ente público, para 

tal, que o Estado Federal, e sua litisconsorte passiva- 

FUNAI, infringiram o disposto no art. 2º do Decreto Federal 

nº 63.082, de 06 de Agosto de 1986, consumando-se, assim, 

de 1988. 

o prazo de pr$scrição extintiva da ação no dia 06 de agosto 

Preliminarmente, é óbvia a diferença 

dos pedidos, sendo distintos seus fundamentos: aleqa-se que 

a UNIÃO FEDERAL e ·a FUNAI teriam se apropriado de bens dos 

autores, daí a natureza real e reivindicatória do pedi!do 

de indenização, que substituí a restituição do bem, ao pas- 

soque a postulação face ao Estado de Mato Grosso tem su 

porte na responsabilidade do ente público consagrada no art. 

107 da Carta Magna. Logo, não ha litisconsórcio no Estado 

de Mato Grosso com a UNIÃO FEDERAL e a FUNAI, inexistindo 

cumulação subjetiva de lides a ser decidida em 11simultaneus 

processus11: muito ao contrário, as lides UNIÃO e FUNAI ver- 

sus autores e autores versus Estado de Mato Grosso seriam 

sucessivas, apenas e~ face da improcedência da primeira 

ocorreria a segunda. 

Ora, é aí que se coloca problema in- 

transponível atinente·~ competência. Tanto as duas ptimei- 

ras rés quanto o último requerido gozam de foro privilegia- 

do, a competência para ações que lhe digam respeito é abso- 

luta, 11ratione p e r s o nae " e, assim, .í mp r o r r opé ve l . A Justi- 

ça Federal não é competente para julqar ações contra o Esta 

do de Mato Grosso e sua competência não se prorroqa "in 

casu". 

A sucessividade de pedidos, admitida 
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art. 289 do Código de Processo Civil, supõe logicamente qu~ 
~ 

o Juízo seja competente para todos eles. 

Apreciando matéria idêntica à 

entendeu o Colendo Supremo·Tribunal Federal: 

COMPETÊNCIA - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. 

Não é possível a cumulação de dois pedi 

dos sucessivos no mesmo processo ·se um 

deles é da competência da Justiça Fede- 

rale outro. da competência da 'Justiça 

Estadual. Somente a competência relati 

va é modificável pela conexão. Aplica- 

ção do art. 125, I, da Constituição Fe- 

deral. Combinado com os arts. 86, 102 

e 104 do CPC. 

Recurso Extraordinário conhecido e pro- 

vido11• 

(RE Nº 101.904-CE, publicado na RTJ 110, 

p a o . 901/905). 

De outra parte, consoante dispõe o art. 

293 do Código de Processo Civil, a interpTetação do pedido 

é restrita. Como não se sabe a quem os autores pretendem 

acionar, na impossibilidade do pedido sucessivo, a única so 

lução que se impele é o indeferimento da petição inicial, nos 

termos do art. 295 do Estatuto Processual, paráçirafo único. 

DECLARAÇÃO ,INCIDENTE DE NULIDADES DO 

TÍTULO, POR AUSÊNCIA OE REGULAR PROCES 

SO DISCRIMINATÓRIO 

As cadeias dominiais dos Requerentes º8-. 
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riqinam-se em alienações feitas.pelo Grosso 

a Francisco Antônio dos Santos, José Gonçalves, Eliseo Ta- 

veira,.Otoqamis de Paiva e Francisco Salles Filho. Os títu- 

los definitivos foram expedidos por aquela unidade da Fede- 

ração nos anos de 1958 e 1959 (22/09/59, 30/10/59,24/10/58, 

24/10/58 e 14/04/58, respectivamente). 

Na ocasião estava em· p~eno viqor a Lei 

3.081 de 22 de Dezembro de 1955, requlando o processo de a- 

ções discriminatórias de terras públicas da União Federal, 

dos Estados e Municípios, matéria obviamente inserida na 

competência leqislativa da primeira, eis que diz respeito 

ppmpriedade imobiliária, direito civil. basicamente, com 

disposições pertinentes ao direito p~ocessual ou a reçiis- 

tros públicos, campo no qual a Constituição Federal não ad- 

mite, sequer, a competência concorrente e supletiva de Esta 

dos e Municípios. Inobstante canhestros pareceres que pos- 

sam existir, que ate~dem muito mais ao interesse de quem os 

paqa ao que~ ciência rio Direito, é evidente a aplicação 

da norma leçial ~ situaç~o dos Estados da Federação. 

Pois bem, o diploma legal que cuida da 

arrecadação e especificação das t~rras devolutas, exige em 

seu artign 10 que, ap6s o processo regular,.se faça a 

transcrição no registro imobiliário e, só então, pode o en- 

te público dispor das terras apuradas. 

.Ali~s, tais disposições decorrem da pr~ 

pria natureza da propriedade imobiliária, regulada esta no 

Código Civil, sendo do conhecimento de qualquer neófito .em 

Direito a circunst§nc~a de que.ª propriedade de imóveis se 

transmite pela transcrj_ção. Sendo terras devolutas as poe; 
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ções da superfície do solo não tituladas, cTaro está que a 

apropriação de parcelas delas deve ser levada a reqistro p~ 

lo e n t e público, como primeira condição. .p a r a a alienação. 

Não tendo as terras objeto da lide sido transcritas em nome 

do Estado de Mato Grosso, após o devido processo discrimin~ 

tório, toda a cadeia dominial é nula, por expressa infrin- 

qência à norma do art. 10 da Lei 3.081/56. 

A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO, 

Aleqam os Requerentes que suas proprie 
' - 

dades imobiliárias teriam sido absorvidas pela ampliação 

do Parque Indíqena do Xinqú, o que se deu através do Decre- 

to 63.082, de 6 de aqosto de 1968. Portanto, isso ocorreu 

há 19 anos, 11 meses e 24 dias da propositura da ação. 

Ora, o prazo de prescrição de ação rea~ 

como sóe ser a preserite, é de 10 anos, consoante disposição 

do art. 177 do Códiqo Civil Brasileiro. ~ bem verdade que 

existe jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, 

entendendo que a norma do art. 177 deve ser interpretada 

em consonância com as disposições dos arts. 550 e 551 do 

mesmo estatuto, mas tal entendimento implica, simplesmente, 

em neqar viqência do mencionado art. 177, além de carecer,· 

data "máxima vênia", de maior substrato jurídico. Entendi- 

menta deste natureza ne9a o própri9 instituto da p~escrição, 

que é, exatamente, a perda do direJto de ação sem que se e- 

xaura o direito material, razão pela qual não é só possível 

como extremamente comum o d.í r e.í t o "v í vo " (a existência do 

direito material) sem que se considere viva a ação que o 

11protege11, isto é, a ação destinada a recompõ-lo no· caso de 

violaçãoe' 

' ,, 

r ,, . 1 

.... : .. ' l 
r: : ·~.' !' i 
•,,' i' 

'}{iJ 
\::{J 
\f:i 

·i'· ~ 
. ::~. :? 

,' 1 ,:·· ; ~ 

' 1 ! . 5J' 

}i});J 

! 
i 

' ' ,1 ·' 

1• , . . , . . , 
'•''! 

I• 

!,• 

i 
! 



r, 
r- 
r-: . r 
r- 
.,......, 
( 

r 
0 

("' 

r: 
r: 
r> 
r: 
0 

r- 
I; 
r": ... 
r: 
{' 

r: 
r: 
r, 
r- 
r=. 

r- ,.. 
r: 
r> 
~ 

r. 
r 
0 
r. 
r: 
r> 
r,. 
("'\ 

r,. 
0 
r' 

1 

i' ("' 
! 
1 r-. 

r> 
r-. 
r~ 
r: 
r: 
r>, _, 
r- 

" r: 
,,-... 
,•. 

Se examinada a 

·, .\,.,~. ;·.:.:,, •'<}, ••• ;.,,.} ,· ! 

1-"''· ; ,:.t l ,.-, ' . ,,: .. ,, ... . . . '-:ff . (! ,:/ f 
f 

·-- i' ., 1 

- ls o ·- • · ·~! . 6- . "' : l 
•! í 
' :·-f 

: i 
' 1 
i 
i 

M, P, !<', - PROClUJRA.:OORIA DA UEI"ÚJBLl!CA EM MA.'l'O 

luz dos insti- 

tutos da prescrição e da decadência, cheqa-se -à • conclusão 

de que a tese esposada na já vetusta jurisprudência merece . f 

ser revista, porquanto confunde as duas distintas fiç:iuras 1 ,, t 
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de extinção de direito pelo decurso do tempo. 

De toda sorte, ainda que se exija o laQ 

so prescricional do Códiqo Civil Brasileiro, este ocorreu 

muito antes da propositura da presente ação. f que, no ca- 

so, aplica-se a reqra do art. 551 daquele diploma leqal,1se~ 

do o prazo da prescrição aquisitiva de 15 anos, eis q~e a 

União Federal, ao criar o Parque Indíqena do Xinqú o fez 

de boa fé, ínsi ta. a todos os atos da Administração e seu 11tí 

tulo" não poderia ser mais justo, sendo a própTia Constitui- 

ção Federal em viç:ior, art. 4º, inciso IV e 198. 

Realmente, considerando que as terras 

onde foi criado o Parque Indígena do X~nq~ eram habftad~~-p~ 

los silvícolas, a União Federal editou o Decreto 63.082, 

de 06 de aqosto de 1986. Este, à luz do pedido, é o ato que 

teria desapropriado indiretamente as terras·.que os· autores 

afirmam pertencer-lhe~. Como os atos da Administração qo- 

zam de presunção de leç:ialidade e leqitimidade é . f :·, !; : 
., ·ij· 
.:[- 
'. 

evidente 

que a União Federal aqiu de boa fé. Também não se pode ne 

qar que o título fosse justo, já que os bens da União Fede- ! 
r '. ' k. ,· 

ral, em sua maior parte, não resultam das formas tradicio- 

·nais de aq~isição, mas defluem do próprio texto constitucio 

nal, sendo que o art. 4º da Carta de 1969 incluia entre es- 

tes, 11as terras ocupadas pelos silvícolas". Assim, o prazo 

a se considera~ para a prescrição é, na melhor das hipóte 

ses, de 15 anos, o que põe fim à pretensão dos autores~ 

.. __) 



,...., 
' 
r-; 
r, 
r'· 
r: -. 1 

11 ,-.. 
r 

r--,, 

r- 
r, 
r, 
r-. 
r: 
(' 

r-. 
r: 
r>. 
r 
(' 

r: 
r- 
r-. 
r: 

' 0. 

r- 
r>. 
r: 
r: 
r' 
r: 
r- 
0 
r: 
r=: 
r: ,, 
r-. 
r 
0 

r' 
r: 
(' 

(' 

r-. 
' 

r>: 

r: 
(' 

r 
......-.; 

- r- 
rr- 

r> - 
r- 

~

""· ... 
· . 1 " 1, 

)f. J ' :1 

__ yfls. 07- 

tulantes não pode prosperar. As terras que eles pretendem 

ver indenizadas damais lhe pertenceram, de fato ou de.direi 

to, eis que sempre foram de ocupação e ocupação imemorial 

'. 1•• ,' í 
·: .'· :)'. i. 

. '1 . J·1 ·, : .. : ... f 
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das tribos xinquanas. 

Como se vê dos autos, as terras cuja in 

denização se prete~dem estão situadas ns reqião do Rio Cu- 

luene, curso médio, nas proximidades da foz do Rio Tanquro. 

T r a t a - s e . · d a r e ç:i i ·ã o d os forma d o r e s d o R i o Xi n ç:i ú , também 

conhecida como área do Ulurí e unanimemente considerada co- 

mo o 11habitat11 imemorial das tribos xinquanas. 

Obviamente, se o Governo Federal criou 

a Reserva em questão, delimitando a área· de posse dos Iri- 

dias, é porque os mesmos lá se encontravam, há lonç:io tempo 

e a sua criação simplesmente propiciou a fixação ç:ieoqráfi- 

caem definitivo da tribo, ao lado de permitir a solução de 

conflitos existentes em face da expansão e da linha de pro- 

qresso e desenvolvimento que vem experimentando aquela área 

do território nacional. 

A União Federal não defende a tese de 

que todo o território nacional lhe pertence 'dominicalmente 

em face da presença inicial indí9ena, quando do descobrimen 

to do País, mas, sim, o que é bem diferente, que as terras 

possuídas pela presença indígena lhe pertencem, como dis 

pôe a Lei Maior. A delimitação da Reserva ora em discussão, 

bem como das demais Reservas, sabidamente decorre .. de um im- 

perativo social e humano, isto é, de um lado resolver o pr~ 

blema do choque da divilização com a classe indíqena que 

permanece fiel a seus antepassados sócio-econômico e cultu 

rais, e, por outro lado, preservar essa cultura, ;e mais nã~ 
. ' 
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_,./ 
isso, en eixadamente, fosse, em atenção ao ser humano. Tudo 

com apoio na Constituição Federal e na legislação apropria 

da. 

A área em questão, a exemplo do sucedi 

do n8s Estados Unidos da América, é a solução final para a 

matéria. Conforme a própria de~ominação indica, é o que so- 

brou do antiqa~ente existente, ou o necessário ao atualmen- 

te existente em relação à tribo indíqena. ~ a Política Go- 

vernamental e~ atendimento à Constituição. Em síntese está- 

se regulamentando esta, na disposição da proteção ao indíqi 

na. Ao que nos parece e se permitida é a afirmação, o domí- 

nio da R. União Federal decorre da posse constitucionalmen- 

te assegurada ao índio. A maior ou menor escala da presença 

desta na faixa ora delimitada pelo Decreto impugnado, ou 

nas adjacências, não retira a leqitimidade do Decreto cria- 

dor da Reserva do Xin9ú, pois que os parâmetros para o caso 

não são os mesmos usualmente utilizados pela c í v í Ld z aç ão , 

principalmente aquela situada na zona urbana das metrópole~ 

senão que padrões históricos. E o País é continental. 

Sem dúvida, os dispositivos constitucio 

nais referentes à proteção aos habitantes aqui encontrados 

por Pedro Alvares Cabral são idênticos no· mérito e apenas· 

diferem na forma, esta, diqa-se de passaqern p8r necessário, 

que apenas em atenção àqueles que pretendem, em nome do prQ 

qresso, desenvolvimento ou a outro qualquer título, retirá- 

los do último habitat. A posse sempre foi do índio. O domí- 

nio sempre foi da União e não é cabível que esta, a União 

Federal, indenize àqueles retro referidos porque, além de 

não poderem invocar, título hábil em face da Lei 



~ 
r.. 
r-: 
r-. 
r':' 
r: 
r-. 
0 . 
r>. 

r- 
r: 
r: ) ~ 

r' 
r: 
0 

0 

" Ê' 

r,. 
r=- 

r-. 
r' 
(' 

r> 

/\ 

0 

r: 
r 
r> 
r 
r- 
r 
r 
r- 
r-. 
r- 
r: 
/\ 

r> 

r: 
r> 
r» 
r> 

r 
(' 

r: 
,.-. 
r- 
;- 

r-. 
r- 
,,...... 

,,...-. 
f' 

Í' 

-fls. 09- 

posse também não podem opor a título de usucapião tendo em 

vista o conhecimento pacífico no sentido de que "Desde a vi 

gência do Código Civil, os bens dominiais, como os demais 

~ ! 
'! 

. ·l 
' : . . , 

•, ! 

bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião. (Sú- 

mula 340). 

As atitudes e as atividades de que nos 

dão notícia a ação presente já foram profligadas neste Egrf 

gio Supremo Tribunal anteriormente, conforme nos permitimos 

salientar de trecho constante do voto do Eminente Ministro 

Hermes Lima no M.S. 16.443, Relator Ministro Barros Montei 

ro, RTJ 49/291, verbis: 

110 Parque Nacional do Xingu é o que es- 

tá salvando hoje no Brasil uma porção 

: ~ 
.:_:-!· 
"1 

. ,r 

·.Í 
, r 
'r . , . . : ~ 
•i 

: 1 ~ 

'i 
• i ______ __; 

de índios que não estão sujeitos nem ·à 

escravidão, nem ao roubo, nem à invasão 

de terras, etc. 

Os índios são tutelados da Nação, os 

bens não podem deixar de ser públicos, 

como acabou de demonstrar o eminente Mi 

nistro Amaral Santos. Está na Constitui 

ção, já estava em 46. 

Estou de pleno acordo com o voto do emi 

nente Relator, que a meu ver concluiu 

sabiamente. As terras·.dos índios são p~ 

trimônio público, na verdade desrespei- 

tado, invadido, mas é patrimônio públi- 

co. li 

O direito da posse do silvícola é de or 

dem constitucional, conforme acentua Pontes de Miranda e(L 1 

. ' 
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seu "Tr a t ado de Direito Privado", Tomo Borsoi, 
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1 

ed. 1955, p~q. 449, verbis~110 direito subjetivo dos silvíco 

las irradia a pretensa declaratória, a de reivindicação e a 

de posse. A posse, ai, é fato jurídico, há o jus possiendi. 

Não se chamou propriedade a tal situação, para não se alar~ 

qar ou deformar o conceito de propriedade. A posse, de que 

se trata, é privatística, mas dela resulta pretensão de di- 

reito constitucional. 

Por derradeiro, as terras em relação às 

quais os autores pretendem indenização j2mais foram demarca- 

das de fato. Existem apenas ''títulos de prancheta" elabora- 

dos pelo notório Instituto de Terras do Mato Grosso, de 

triste memória. Não se encontram locadas em ponto alqum do 

território nacional e muito menos no Parque Indíqena do Xin 

qú. Como se disse, todas as terras no Parque são, no último 

século pelo menos, de ocupação indíqena. Mas as terras às 

quais os títulos d os autores se referem não foram, nunca., lo 

cadas no terreno e não existem os marcos afirmados nos tais 

títulos. Como se provará, com base nas coordenadas, ·azimu- 

tese ânqulos contidos nos títulos não se localizam quais- 

quer marcos que delimitem as supostas glebas que·, a rigor, 

não podem ser situadas em ponto alqum da superfície do pla- 

neta e assim, mesmo que, eventualmente, não se prove a ime- 

marial posse indíqena, a indenização pretendida não será d~ 

vida. Tais considerações são feitas, apenas e tão somente, 

em face ao princípio da eventualidade. 

Orlando Villas-Boas, ao prestar esclare 

cimenttos à CPI de Assuntos Fundiários, confirmou a proc~ 

,.• .. ;. 
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ciência duvidosa, senão fraudulenta dos títulos dominiaiª 
. . ( 
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produzidos em Mato Grosso, declarando que: 
' ~ 
/ 

t·1 •.•• ' 

11 
•• Foi então, com enorme constrançii- 

menta que começamos a constatar a forma 

. '_; pela qual são feitos os cadastros nos 

cartórios encarregados. Aquelas terras 

sob sua jurisdição estavam sendo vendi- 

das e cedidas não só pelo Estado .como 

pelos registros de cartório. se· formos 

olhar os mapas da jurisdição de Barra 

do Garças e Chapada dos Guimarães, 

vamos ver uma imensa faixa. do . Brasil- 

Central todo quadriculado, muito bem co 

lorido, com centenas de proprietá- 

rios ... De tal forma foi deçirinçiolando 

esse processo de terras, naquela área 

do Brasil-Central que acabou em 1966, 

fechado o Departamento de Terras em Ma- 

to Grosso." 

(DCN-Seção 1028.09.79, paçi. 1077) 

Conclui-se, daí, que o pedido formulado 

peles Requerentes é de todo indevido, uma vez que a área em 

questão pertence aos silvícolas e, por essa razão, é inalie 

nável, uma vez que o art. 231, § 4º da Constituição Flede- 

ral, declara serem nulos os efeitos de qualquer instrumento 

que objetive o domínio, a posse ou a ocupação de terras ha- 

bitadas por aborí9enes, bem como isenta a União de qualquer 

paqamento à ·título inde8izatório, permuta de áreas ou qual- 

quer outro neqócio jurídico que tenha como fundamento a ti- 

tularidade de domínio que seja nula de pleno direito, 
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O preceito constituciona no- 

de 

a 

va Carta Política retrata o mesmo espírito das Constituições 

anteriores e, em especial, a Constituição de 1967 com a Emen 

da Constitucional de 1969 que, de igual modo, em seu art. 

198 e parágrafos, dava a prevalência da posse indígena sobre 

as demais dos particulares que, nas referidas á r e a s , .... indíge- 

nas, alegavam ter propriedades ou posses, e em assim sendo, 

os Constituinte~, de 1987/88, ratificaram na atual Carta que 

nenhum negócio jurídico terá validade·bu· prod~zirá. eficábia 

em se tratando de patrimônio.do Índio. 

Por todo· o exposto é de se julgar imprQ 

cedente Protesta a União Federal pela produção a ação. 

' 1 provas admitidas em direito, notadamente a pericial, perícia 

histórico-antropológica, cartográfica, de agrimensura, 

testemunhal e a inspeção judicial. 

Pede Deferimento. 

Cuiabá, 01 de Novembro de 1988 

/P~~ . ., ~- 
ROBERT~~ ~TISTA 
Procurador da República 
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Exmo. Senhor Doutor Juiz Federal da lª Vara da Secção Judici&ria 
do Estado de Mato Grosso. 
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tidade com personalidade jurídica de direi to privado, insti tuf~~; (\;~?i.·j. 
1 

pela Lei nQ S. 3 71, de O 5 de dezembro de 19 6 7, com sede e foro na· 1 ·): :_ ;· 1 
• : ·.,·:·:\, 1 Capital Federal, no Setor Edifícios Públicos Sul, quadra .70.2 ,· -:'_::'Ji .. -; 

bloco ''A", Edifício Lex, 3Q andar, com jurisdição em todo t e r.r i, ,··:Jf}i_1! / 
tório nacional, por seu procurador (m • j. ) , aos termos da Ação : :::: 
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Ordinária de Indenização que lhe movem Srª Lisette Maria To.~e: :. /;,:::;: Í ! 
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tto Burtet e seu marido Sr. Leonidas Burtet e Srª Julia Marche:-; .;".:<:L-: i / 
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Proc. nQ 23.584/88-I 
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que apresenJ.~ 
''' i: 

zan Tonetto, já qualificados, em curso nesse R. Juízo, passa 
aduzir e requerer o quanto segue: 

1. Fatos Históricos sobre ã Presença Indígena ·no Parque 
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passa- :, ·tr..:·/i . - · '~}-T! ~ 

ram pelo atual "Parque", que ressaltamos alguns como Hermann Meyer. 1. "..;\,} 

(1896-1898), Max Schmidt (1. 900-1901), Hintermann (1924-1925), - :'::--1; 
Diyott (1928), Petrullo (1931) e Buell Quain (1938). ',1·.·'!· 
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O território, hoje, abrangido pelo Parque 

Indígena Xingú, segundo o critério histórico prova-se a presenç,a 

indígena a partir de 1.884, quanto Karl Von den Steinen percorreu 
1 

o presente "Parque1', citando como habitantes os seguintes grupo~ 

indígenas, como sendo: os Bakairi, os Nahuquá, os Meinaku, os A~~ 

ti, os Yawalapit~ (no rio Kulisevu) e Trumai (rio Kuluene), e 

entre o Kulisevu e o Tamitatoala Batovi, localizou os Kamayurá e 

os Waurá. 

Nas cabeceiras do Kulisevu situou os Kaia 

como de perambufa po, e nao deixou de mencionar a área do Xingú 

ção Suyã. Para os índios daquele rio os Suyá 

aça constante. Segundo Steinen: 

constituiam uma ame 

"E foi aqui que ouvimos, pela primeira vez, o 

nome da tribo dos 11Aratá", que era mencionada 

quando se falava dos Suyã. Os Trumai, os Suyá 

e os Aratá eram classificados pelos outros ín 

dios como "Kurápa11 - 
11não bons".11 

De acordo com dados estimativas de especi 

alistas, a população xinguana cerca de 1884 oscilava entre um mi 

nimo de 2.500 a um máximo de 4.000 Índios (segundo Patrick Men 

get, Au nom des Autres, p. 37). 

Outros cientistas e antropólogos, 

Um fato histórico de grande importância, 

para a comprovação de que o território do parque Indígena Xingú 

é ocupado pelos índios que ali vivem e pelos seus ancestrais que 

ali viveram, é o notável trabalho do arqueólogo frances Pierre 
. . ..5 

Becquelin em afirmar de que houve pelo menos duas faces de ocupa -. 
ção já estudadas (fase Spavu e fase Diauarun, século XIII). 

gundo Becquelin~ 
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bos al to-xinguanos e xinguanos marginais, isto não quer dizer que,'·., ,'.," .. :. j 
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as últimas sejam estranhas àquele universo, eis que, no passado ' ! 
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r-,, 

r>, 

"Escavações naquela localidade (Tuatuari II) 

poderão revelar vestígios de moradias e s~ 

pulturas, permitindo frutífera comparação ' 

com as atuais aldeias indígenas dentro de 

uma perspectiva etnoarqueológica ·~ .. 

A partir da d~cada de 40, o universo ~~E 
guano seria alcançado por uma frente desbravadora e colonizado~a, 

a Expedição Roncador-Xingú, criada em junho de 1.943 e incorpora 

da à Fundação Brasil Central, em outubro do mesmo ano, e tendo à 
frente o Tenente/Coronel Flaviano de Matos Vanique, contava entre 

seus membros os irmãos Villas Boas. Em junho de 1945, a Expedi. - 

ção seguiu rumo a confluência Xingú/Kuluene, tendo ali estabeleci 

do em posto avançado denominado Garapu. Em setembro de 1946, os 
' ' 

espediciários deixaram essa base e desceram o Turuíne ou Sete de 

r 
_,; 

r< 
0 
0 

r: 
r>: 
0 Setembro, mantendo contato então com os Kalapalo. desde então,-' ' ' 

reforçou-se a indicação da presença indígena no Xingú. 

r: As populações indígenas que habitam imemo :· 

r=, 

rialmente o território xinguano distribuem-se linguisticarnente ·en 

tre três troncos - Jê, Tupi e Karib - e uma família - Aruak - com 

uma distribuição especial que nos permite dividi-los em índios .al 

to-xinguanos ou da área do uluri e os índios xinguanos propria~en 

te ditos (tambãm chamados marginais, e que se localizam na porção 

norte do II Parque") . 

,.., 
1 

Considerando-se a presente divisão em tri 

r-> 
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0 
(' 

(' 

r> 
r: 
r: 

SteiLen se referia aos Suyá e Kaiapó como habitantes daquela 

gião. Também é preciso lembrar que ao longo desses anos, muitos 

grupos tribais desapareceram, como os Kustenau, os Tsuva e os 

ni tsauá, enquanto que outros ainda se encontram na condição ... de 

arredios na área xinguana, como os Agavotaguerra,.Yarumá, Miarrá, 

Mari tsauã e Takuxihai \ .. , 
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De modo que, há abundância de provas a re~ 

peito de que ao longo do Xingú é ocupado por Índios xinguanos de~· .. 1,,." 
- 1 ' ' :/j~;,: 'i 

de 1. 200 e constatado por Steinen em 1. 884 (pre-xinguanos), sendo .··:,·'~\1{; . ) . 
este "Parque" essencial a suas sobrevivências (índios) como povo ·:·f ;:·: 
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e como cultura, área de perambulação ou de permanência, isto 

deve à própria característica da cultura indígena, atribuindo, 

caráter permanente, a ocupação pelos índios em seus territórios ' 

tradicionais, caso contrário, isto tudo, os esforços empregados 

para "historiar" a presença de uma "civilização" em que seus modos 

e custumes ainda são rudimentares, pois, trata-se de uma nação di 

ferente da nossa (civilização) ,·é querer dizer não ao óbvio. 

2. Prejudicial 

Afirmaram os Autores, na exordial, serem 

detentores de titulo de propriedade expedidas pelo estado de ~ato 

Grosso nos anos de 1958 e 1959 passados aos seus antecessores, ·:os 

imóveis abaixo indicados, localizados no Município de BarradoGar 

ças-MT.: 

a) aos Autores Srª Lisete Tonetto Burtet e seu marido Leonidas 

Burtet, mediante transcrição do formal de partilha, extraído 

dos autos de inventário, do pai da primeira Autora, lavado ao 

registro sob nQ 14.124, livro 3-Z, fls. 225, em 24.09.65: 

um lote de terras pastais e lavradias, no lugar denominado "L~ 

go Grande", com área de 9.842 ha. e 4.163 m2, havido de Fran 

cisco Antonio dos Santos; 

um lote de terras pastais e lavradias, com área de 9.757 ha. e 

1.787 m2, havido de José Gonçalves; 

um lote de·terras pastais e lavradias, no lugar denominado "L_§; 

go Grande", com área de 9.883 ha e 9.384 m2, havido de Eliseo 

Taveira\ 
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um lote de terras pastais e lavradias, no lugar deno~inado "La7 

go Grande11, com área de 7.420 ha e 3.224 m2, havido de Otogamis 

de Paiva. 

i '- 
''I' 
::, 

'i;.. 

'I :: 
:t 
~ ,. 

!· :':'.}j 
• 1 ~: 1 

a Autora Srª Julia Marchezan Tonetto, mediante a transcrição do ·· :,·.··!. 
formal de partilha, extraído dos autos de inventário do seu ma _.J ... i j: 

. - .. ·!.~--· :: 
rido, levado ao registro sob nc 14.125, livro 3-Z, fls. 227, em ·!·:·; 

1. ·,:, ~ i 
! •• r 

b) 

24.09.65. 

r. .. 
-~,i,r r- - 

um lote de terras pastais e lavradias, no lugar denominado 11:La'. 
1 

go Grande11, com área de 7.437ha. e 5.614m2, havido de Fr~ncis~o 

Sales Filho. 

É de se indagar: 

Le ) Poderia o Estado de Mato Grosso alienar, de forma como o fez·.,,. 

noticiadas terras aos antecessores dos Autores? 

É evidente que nao. Mas para responder· 

tal indagação, nunca é por demais lembrar no saudoso jurista pau· 

lista João Mendes Junior, que preleciona: 

0. 

"A Constituição Federal, no art. 

64, determina que pertencem.aos Estados as ter 

ras devolutas situadas nos respectivos territó 

rrios,cabendo à União sómente a porção de terri 

tório que for indispensável para a defesa das 

fronteiras, fortificações, construções milita 

res e estradas de ferro federais. 

,, 
"- 
r.i 

Os Estados passaram então, a e~ 

tabelecer cautelas sobre o reconhecimento dos 

títulos de domínio subordinados sempre, ·como de 

vem ser, às reg~as de direito civil; além diss; 

estabeleceram regras sobre o relavidação de tí 
tulos de domínio, sobre a legitimação da posse, 

sobre a discriminação das terras possuídas, das' 

;, 
' . ~. 

!' 

!, l 

'' 1 .-· t 

·JII!· 
,, " ......• 

;fl~l! 
;1:·; ·:· t 

'l 



~~ 

~ 
FUNAI 

fundação Nacional do Índio 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

fls. 

terras reservadas e das terras devolutas, de 

vendo respeitar os princípios, regras e leis 

que affectam a acção judiciária quanto a ind~ 

le da acção visto que esta indole affecta o d i, 
reito de agir. 

r-; 

devolutas; ora, 

Aos Estados ficaram as terras 

as terras do indiginato, sen- 

do terras congeni tamente possuídas, não são de 

volutas, isto é, são originariamente reserv~ 

das, na forma do Alvará de lQ de Abril de 1680 
e por deducção da própria Lei de 1850 e do art. 
2 4 § 1 Q do Decr. de 18 5 4·; as terras reservadas 

para o colonato de indígenas passaram a ser s~ 

jeitas as mesmas regras que as concedidas p~ 

rr-. 

r. 
(' 

,', 
(\ 

r> 
r- 
(\ 

(\ 

r- 
", 
I"""\ 

0 

r>: 

r: 
r--- 

0 
,,-.., 
r-- 

1 
,· 

0 .. 
0 

r-. 
0 
r, 
r-. 

0 
r, 

" 
" 
r- 
r» 

" 
(' 

ra o colonato de immigrantes, salvo as caute 

las de orphanato em que se acham os íridios; as 

leis ·estadoaes não tiveram, pois, necessidade 

de reproduzir as regras dos arts. 72 a 75 do 

Decr. n. 1318 de 30 de janeiro de 1854. (in Os 

Indígenas do Brasil, seus Direitos Individu 

ais e Políticos Edição Fac. Similar, 1912 

pags. 61/62) . 

O insigne jurista João Mendes JunioF, 

pondera obra citada, págs. 58/59: 

''Não quero chegar. até o ponto de affirmar, como P. J. Pr ou, 
dhon, nos Essais d'une philos. populares, que - "O indi 

genato é a única verdadeira fonte jurídica da posse·terri .· 

torial 11; mas, sem desconhecer as outras fontes, já os phi 

losophos gregos affirmavam que o indigenato é um título 

adquirido. Conquanto o indigenato não seja o único veE 

dadeiro fonte jurídica da posse territorial, todos reco 

nhecem que ê, na pbrase do Alv. de lQ de ab~il de 1680, \ 

"a primeira, naturalmente e virtualmente reservada". ºª\· 
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Í1 

na phrase de Aristoteles (Polit., I, n. 8) "um es 

tado em que se acha cada ser a partir do momento do 

seu nascimento 11• Por dependente de legitimação·, ao 

passo que a occupação, como facto posterior, depende 

de requisitos que a legitimem. 

O indigena, primariamente estab~ 

cido, tem a sedum posi tio, que consti tue o fundamento 

da posse, segundo o conhecido texto do jurisconsulto 

Paulo (Dig. titul. de acq. vel. omitt. possess., L. 

1) , a que se referem Savigny, Moli tor, Mainz e outros 

romanistas; mas, o indigena, além desse jus possessi 

onis, tem o jus possidendi, que jã lhe é reconhecido 
e preliminarmente legitimado, desde.o Alvarã de lQ 

de Abril de 1680, como direito congenito. Ao indige 

nato, é que melhor se aplica o texto do jurisconsul 

to Paulo: - quia naturaliter tenetur ab eo qui insis 

tit. li 

Finalizando a indagação acima-exposta, 

nunca e demais, outra vez. lembrar no saudoso jurista João ·Mendes 

Junior, obra citada, pág. 59, afirma: 

"S6 estão sujeitas a legitimação . 

as posses que se acham em poder de occupante (art.3Q 

da Lei de 18 de Setembro de 1850); ora, a occupação, 

como título de acquisição, só pode ter por objecto 

as causas que nunca tiveram dano, ou que foram aban 

danadas por seu antigo dono. A ocupação e uma appre 

hensio rei nullis ou rei direlictae (confirmam~se os 

civilistas, com referência ao Dig., Tít. de acq. re 

rum domin., L.3, e tit. de acq. vel. arnitt. poss., 

L.1); ora, as terras de índios, congenitamente apro 

priadas, não podem ser consideradas nem como res nu 

llius, nem como res derelictae; por outra, nãosecon 

cebe que os índios tivessem adquirido, por simples~ 
' l 
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occupaçao, aquilo que lhes é congenito e primário, 

de sorte que, relativamente aos indios estabeleci 

dos, não há uma simples posse, há um título immedi 

ato de domínio; não há portanto, posse a legitimar, 

há domínio a reconhecer e direito originário e pre 

liminarmente reservado." 

Embora a resposta acima já enseja a nu. 

lidade dos títulos de propriedades dos Autores, por total ·. incompe:'. 

,tência do antigo DTC, do Estado de Mato Grosso, ou no af á de ang~·: 

ria( numerários para o Estado Federado, a não observância da Lei ':( 

nQ 3.081, de 22 de dezembro de 1956, Lei esta anterior aotempodas,.·· 

alienações dos títulos aos antecessores dos Autores, que · aleatoti~:; . . ' 

amen.te expediu títulos encravados em áreas indígenas, que "in!\ 
casu", é patente este estelionato praticado no Parque Indígena Xin 

gú, com os ti tulos de propriedade dos Autores pelo Governo do Esta,. 

do de Mato Grosso, à época. 

Tão é certo, que a Constituição Federal 

de 1934, já assegurava ao índio o direito a posse da terra, que as· 

sim diz: 

Art. 129 - Será respeitada a posse de terras 

.. , 
·li' .. 
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dos silvícolas que nelas se achem permanente - 

mente localizados, sendo-lhes, no entanto, ve 

dado aliená-las. 

Atentamos que para o fato, o artigo su 

pra-mencionado é da Constituição de 19 34, ora, MM. Juiz·, o Es t.ado r:' 

Federado alienou áreas do parque Indígena Xingú a terceiros, ou s~ 

ja, aos antecessores dos Autores em 1958 e 1959, (24 anos após a 

promulgação da Carta Magna de 1934) num total afronto a Lei Maior. 

Sendo esse direito seguido pelas demais Constituições ao longo de 

nossa história, e que num ambito mais abrangente, foi esse direito 

também respeitado na recente Constituição promulgada .em 05 de outu 

bro p.p. ' 
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Abordando o tema da nulidade do ato jurídi, 

co, em flagrante desrespeito à letra da lei, pela alienação de ter 
', 

ras pelo Estado Federadó não s6 hã favor dos Autores, como daque~ 

les que lhes transmitiram o domínio da propriedade, ensina o 

do jurista Washington de Barros Monteiro: 

festeja· ,-; ,, 

11 Frequentemente, ressentem-se de irnper fe i - 

ções os atos jurídicos. Essas imperfeições 

provém de uma das três causas seguintes: 

........................................... 
6) o ato, reunindo embora todos os elementos 

fundamentais, foi praticado com violação da 

lei, é contrário a ordem pública, ou aos 

bons costumes, ou não observou a forma le 

gal. Por tais razões, fica ele eiv~do de 

visceral nulidade, recusando-lhe a ordem 

jurídica aos efeitos, que produziria, se 

fosse perfeiro. são atos nulus (de ne ullus 

- nenhum) ; ( in Curso de Direi to Civil, 3 ª 
Edição, Saraiva, pág. 272). 

De sua parte, o não men9s festejado mest~ei 

do direito Carvalho Santos, destaca: 

r-. "E em verdade a nulidade nao e senao uma san 
1 '.r--, 
1 

ção da violação da autoridade da lei, isto 

e, uma sanção dos atos praticados contra a 

disposição das leis proibitivas, qualquer ' 

que sela o elemento do ato jurídico, que te 

nha sido visado pelo preceito legal: sujei 
to, objeto, conteúdo, cláusulas, formalida 

des internas e externas, publicidade etc ... 11 

(in Código Civil Brasileiro. Interpretado, 

60 Edição, Freitas Bastos, pãg. 226)~ 
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Impõe-se, pois, sanção ã violação da letr~· 
da lei. À alcança-la, requer a Ré-Fundação Nacional do índio - pu· 

NAI, com respaldo no art. SQ, do Código .de Processo Civil, a DEC~Ai 

RAÇÃO INCIDENTAL DE NULIDADE dos títulos dominiais dos· Autores. 

Com efeito, é do referido Código: 

Art. SQ - -Se, no curso do processo, se tornar liti 

giosa relação jurídica de cuja existência depender 

o julgamento da lide, qualquer das partes poderá re 

querer que o juiz a declare por sentença. 

Esse dispositivo consagra, no direito bra 

sileiro, a declaração incidente, instituto existente há longos 

anos em vários países e que está assentado no princípio da econo 

mia processual. 

Sobre a declaração incidental, 

o consagrado Mestre Pontes de Miranda: 

preleciona 

No art. 5º supõe-se que se trate de processo em que 

não fora posta em questão a existencia da relação ' 

jurídica, ou de alguma relação jurídica, de cuja 

afirmação ou negação depende a decisão da lide. 

Não se partiu, na hipótese, de pedido de declaração 

positiva ou negativa; mas o surgimento de litigiosi 

dade, isto é, a atitude de uma das partes, suscita 

a necessidade da conveniência do julgamento declara 

tório, positivo OQ negativo, e passa a ser fundame~ 

to para se exigir que antes se decida quanto a isso. 

'(in Comentários ao Código de Processo Civil, ed. Fo 

rense, 1974, Tomo I. pág. 195) 

Ora, trata-se ''in casu" de autêntica aç~o 

de desapropriação indireta a qual, substitutiva que é da reivindi 

catória, pressupõe o domínio escorreito dos Autores sobre o bem. 

Falecendo a eles aquela titularidade, evidentemente que não terão 

qualidades para postulação de tal., 
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3 .1. É manifestamente INÉPTO o longo, lacuno;~;o :<i·.fU/ 
e cansativo pedido preambular, pelo que deve ser de plano indefer'i : ·: ·': 

do pelo MM. Juiz' tendo-se em vista a disposição de or dern legal ; :-: -i--:.·I/r 
emanada do art. 2 9 5, I, do seu parágrafo único, do Código de Pr:o .· ::\\}t 
cesso Civil, razão pela qual requer a Ré-Fundação Na c i.ori aL do ·In · 
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a nulidades dos títulos dominiais dos Autores, eis que, o Parque 

Indígena Xingu, não se trata como ficou acima exposto de terras de 

volutas, a qual pertence ao Estado Federado como recomendava o art. 

64, da Constituição Federal, e sim terras tradicionalmente ocup~ - 

das pelos Índios, mantendo suas posses permanentes (pré -xinguanos 

e xinguanos). 

3. PRELIMINARMENTE 

dio - FUNAI seja decretada a extinção do processo, com fundamento.· 

no que dispõe o art. 267, I, c/c 295, I, da mesma Lei Adjitiva ·Ci 
vil. 

Com efeito, os Autores pugnam na inicial 

uma ünica contraprestação que ê o pagamento da indenização corr~s~ 

pondente ao valor da terra nua das glebas de suas propriedades, o 

valor da cobertura florestal economicamente aproveit~vel, acresci~ 

das de correção monetária, juros compensatórios e de mora, 

rios de advogado e danos processuais e custas. 

honor a 

Trata-se de um pedido totalmente incong~u 

ente, posto que, apenas para argumentar, houvesse o direito a 11ps~u 

da11 indenização, obviamente não poderia ela ser exigida concomit~~. 

mente de três pessoas jurídicas distintas, duas de direito públi 

co (a União federal) e (o Estado Federado) e outra de direito pri. 
vado (a FUNAI), as Rés da presente ação indenizatória. 

Evidente que cabem aos Autores e a mais ,•'!• 

- •• r _ _.._ •• ~--.-~) 
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nao cabe o pedi.·,.: j'.,.'· ,, 
que, autores bus ,, 

' 1 
·1 ': /;:l 
: .. ·) 

dido, com exclusão de qualquer outro em que pudesse converter-se , ~-i , 
pedido fixo. Agora, para tanto, há que os Autores saiam venced~ · - ... .':i J l 
res na referida ação. Enquanto que o pedido alternativo há pedido :."i):1_!! · l 
de prestações disjuntiva: ou uma prestação ou outra. Nesse diapa I ,,.,: 1 
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sa ou aos propr1os demandados; eis que, "in casu" 

do alternativo, com base no art. 288, do CPC, eis 

cam urr. pagamento de indenização, cujo quantum será verificado em 

liquidação de sentença, isto é, o juiz terá que considerar esse pe . - 

sao ver José Frederico Marques (in Manual de Direito Processual'.Cf .,- 
vil, 4ª Edição, Vol. II, págs. 48/49), Moacyr Amaral Santos (in Pri 

meiras linhas de Direito Processual Civil, 4ª Edição, Vol. II, pág. 

132/133), Wellington Moreira Pimentel (in Comentários ao Código .de 

Processo Civil, 2ª Edição, Editora RT., Vol. III, pág. 181/186) .· 

E, por este filtimo renomado jurista, assim se expressou: 

"No pedido alternativo há concurso, objetivo alter 

nativo. O autor formula dois ou mais pedidos con 

r- 
tra o mesmo réu ou contra os mesmos reus, mas so 

um deles deverá ser deferido pela sentença. Há al. 

ternação de pedidos imposta pela natureza da obri 
gaçao (alternativa) e pelo deferimento da escolha 

ao reu, ou rés. " (pág. 18 3) 

Os autores não decidiram a quem poderia 

caber o ônus da indenização pretendida. Não os fazendo, tornou' a 

sua inicial IN~PTA, dada a inexistªncia de ''petitum" certo quanto 

a pelo menos uma das rés fato que justifica, como requerido, o seu . 

indeferimento de plano. 

('· 

3 . 2 . Não bastasse a inépta de que se reveste 

a peça inicial, conforme já demonstrada, são ainda os Autores CAR~ 

CEDORES da ação ajuizada, diante da norma Constitucional cristali 

zada no artigo 231, e seus parágrafos, da Constituição Federal, de 

05 de outubro de 1988~ 
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Ora, os títulos dominiais por ele exibi 

dos originam-se de aquisições feitas inicialmente ao Estado de 

Mato Grosso pelos seus antecessores, nos idos anos de 1958 e.1959~ 

Acontece que as terras objetos daqueles títulos localizam-se ine 

gavelmente em uma região efetivamente habitada por silvícolas, em. 
. . . 

caráter permanente, como sóe acontecer no Parqúe Indígena do Xinr 
'•:~,1 

gu. Por esta razão. PADECE DE VÍCIO ORIGINAL QS DOCUMENTOS DE 

AQUISIÇÂ01 PORQUE EXPEDIDOS POR QUEM NÃO TINHA O PODER DE DISPO~ 

DAS REFERIDAS TERRAS, no caso o Estado de Mato Grosso. 

A teor do mandamento Constitucional, as 

terras habitadas por silvícolas tornaram-se inalienáveis. Todos 

os atos quem tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação 1 

dessas mesmas terras, foram declaradas NULOS e EXTINTOS os seus 

efeitos jurídicos1 salvo, na forma da lei, quanto às benfei~orias· 

derivadas da ocupação de boa fé. 

Nota-se que a partir de agora, não exis: 

te mais a participação da Fundação Nacional'~º índio-FUNAI em con, 

junto com a União Federal como era a Constituição de 1969, no pa 

rágrafo segundo, do art. 198 ficando, exclusivamente, à União. · 

Diante dessa norma Constitucional, de 

aplicação imediata e contra a qual não se pode opor nenhum direi 

to, uma vez que a Constituição é "fonte primáriã de todos os di' 

reitos e garantias do indivíduo, tanto na esfera publicistica 

quanto na privatistica", não restam duvidas de que os autores nao. 

se poderiam valer da ação intentada, dela sendo, em consequência,· 

artigo 231, § 6Q, da C.F, de 05 de outubro do corrente ano, mani-. 

festamente CARECEDORES frente a Ré - Fundação Nacional do fndio-FU: 

NAI. 

4. NO MÉRITO 

Em 27 de abril de 1952, por indicaçã.~ 
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do Vice-Presiàente da República, formou-se uma comissão para elab~ 

ração de um ante-projeto para criação de um Parque Indígena no Xin 

gú, que caso aprovado, englobaria todos os grupos xinguanos, mesmo 

os hoje atraidos para o perímetro atual do "Parque", com a partici 

pação das autoridades no tocante à questão indígena do Pais, sendo 
eles o Brigadeiro.Raimundo Aboim, Heloisa Alberto Torres, 

Villas Boas e Darcy Ribeiro. 

Pois, a finalidade máxima do ante-projeto 

era alêm de resguardar o ambiente, resguardar o homem xinguano no 

seu todo, porque seria o óbvio se não resguardasse o território 

dos xinguanos, da ganância dos que se dizem "civilizados'', que no 

decorrer desta conv í.vê nc í.a índio e não-indio, estariam os x i.riq uat+ 

nos prestes a desaparecerem. 

r-. 

Veja-se, o que pensavam, já aquela epoca, 
alguns cientistas e humanistas: 

r-. 

"Esta conformidade cultural das populações xingu~ 

nos impõe um modo particular de observar seus pro 

blemas, a necessidade de encará-los em seu COE 

junto, principalmente no que respeita à atribui 

ção de territórios tribais. Fraccionar a região 

que hoje ocupam coletivamente, em territórios 

particulares, isolados por faixas que seriam oc~ 

padas mais tarde por estranhos, seria destruir ' 

uma das bases do sistema adaptativo daqueles in 

dias e condená-los ao aniquilamento. 

(' 

Qualquer tipo de colonização de agente de nossa 

sociedade entre os territórios tribais xinguanos, 

tornará impossível o controle dos contactos da 

queles Índios com civilizados e determinará o seu 
extermínio." (Ministério da Agricultura, Serviço 

de Proteção aos Índios, Ante Pro~to de Lei do 

P.I do XINGÚ, Rio, 1953, p. 102) ." 
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Assim, o decreto nQ 50.455, de 14 de abril::>/[ 
': l: 

' ,, ~ 
- l 

principais resguardar de exploração parte das terras do vale do Xin ·: .?} 
- .. , :·,'1. 

gú, corno reserva florestal e campo de estudos das riquezas nat.ur a í s. ':'. : r 
brasileiras; preservar as terras indígenas insuscetíveis de aliena- · 1 _ :: 

I' 
' I' '-. t 

de 1961, criou o Parque Nacional do Xingú, tendo como objetivos 

ção, segundo a legislação em vigor, e, finalmente, criar um Parque 

Nacional na região do Xingú, preservando-o para as gerações futuras •. 
Ji 
I' 
.i: _-' í 

r . : ;:.,· ~ i t: , 
Por esse Decreto a à r e a estimada é de ··~.:.;;':.:\~· ' ,:".:,',, r•i' 

22.000 Km2 ou 2.200.000 ha. e o limite norte corresponde ao pa~~le.<?J 
lo 10· latitude sul. O Decreto nQ 51. 084, de 31 de julho de 196:1 , · :·i'--J 

' ·., • ·~ t 

regulamenta o decreto nQ 50.455/61 e dá outras providências. ;:J··.:f' 
.., ','., 

O Decreto nQ 63. 082, de 06 de agosto de'. 19 .·; !·: ;l 
'' .- ,, ' ;.:,.J 

68, os limites da área em que situa o Parque Nacional do Xingú,'cons ·; (·:· - . 
ti tuindo-se basicamente, na fixação dos limites leste e Oeste a uma . ·: .· r . ,' ;; 

distância de 4 O Km de cada margem do rio Xingú, e acrescendo ao S,ul : ' (:1, 
- '/.'·· r.! 

uma are a de 2 6. O O Oha. -::: · 1:, ,. - l 
'.- ; 

E, foi esse Decreto nQ 63.082/68 que abran 

geu as 11pseudas11 áreas dos Autores, conforme demonstrado no mapa '' :\.'i: 
1 

. l 
' :-- i· 

de i·, 1 
' ::· f· 

1971, altera os limites do parque Nacional do Xingú, fix~ndo como ,· ~~~ 
- ·I 

limite Norte a BR-080 e aumentando as terras na parte Sul do Parque. , '.. ;. 
' : . .;f;:.t 

:. :~·sr:~~ 
t : •••• 

11croqui11 anexo, em todo seus perímetros. 

Já o Decreto nQ 68.909 de 13 de julho 

No artigo 2Q desse Decreto lê-se: 

"A área remanescente da delimitação constante 
. .... ' 
' 1 

l 
- ' 

\~ i' 
1 
1 

do Decreto n9 63.082, de agosto de 68, loca 

lizada ao Norte do traçado atual da rodovia 
(Xavantiva/Cachimbo-BR-080} e escluída do Par 
que Nacional do Xingú, permanecerá sob o re 
gime do Artigo 198 da Constituição, enquanto 
habitadas com caráter de permanência pelas 
tribos indígenas que atualmente nela se en 

contram"\ 

'1 

i 
·l ; 

'.",-,· 1 

'l 
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("I. 

r· :, 
fls. 16 .. ·.::·.; 

'·:·. i 
::• '1 

(' -~ 

Na verdade a área atual corresponde a 10% 'do: 

que foi proposta naquela época em 1952, pela comissão retro-aborda-· , 
'' • 1 

do. Isto quer dizer que os índios hoje atraídos para a área legal':-:(;.! 
' • • ' l • ~( ;. ." ! 

do parque, segundo o ante-projeto, seriam abarcados pela demarc~6ão·;~Jr~ 

proposta. (Ante-Projeto de Lei do P. I. do Xingú, Rio, 19 53, p. ~{9') . , ·}):: . , , ... , a-' ; 
·;: :j ::- ·:;f}t~.:.;. 

Por sua vez, ficou a (FUNAI) , por força :) do··./;::F l: 
" . ' : :::,;-::· i 

disposto no art. 3g do mesmo Decreto nQ 68.909/71, com o encargo. de. :>.;::.J 
, ... · 

.· na., ~/r;/t ; 
•• • • • • 1 .,~. • ~. r 

área excluída ou nas regiões circunvizinhas, para o interior do -. Pa r', \·::-·; - . ' 

que Nacional do Xingú, devolvendo à posse e domínio pleno da Uniã~ · i·(:: i. 
!-; ••• 1 

as terras por eles habitadas. . :.\-::-i,;i: : : ·:·~· ;i: :~ 
Ora, MM. julgador, se a região onde s i.t.uam+s e-: )':!'..'°"::" 

' . . . . . • F 
os títulos dominiais dos Autores constitui terras tradicionalmente , ,:;'\: i . . ',!''' ,, 

habitadas por índios cuja posse é permanente, dos xinguanos, NULOS 

e de nenhum efeito jurídico os aludidos títulos. E é o saudoso Mes 

promover a atração dos grupos indígenas arredios, localizados 

çao havia tal posse. O registro anterior da 

priedade é título de propriedade sem uso e sem 
fruição. 11 (in "Come n t.â.r i.o s à Constituição de 1967, ... ,: ,'., 

•••.•• ,1,1" ,' 

com a Emenda nº 1, de 1969, RT, 2ª ED., pág. 457). · .. :.';·:,.·.· 
• ..:i''' ' 

pro 

r-. 
tre Pontes de Miranda, quem diz: 

11São nenhuns quaisquer títulos, mesmo registrados, 

contra a posse dos silvícolas, ainda que anterio 

res à Constituição de 1934, se à data da promulga 

A·, . ,· Com efeito, é da Constituição Federal: 

Art. 231 - São reconhecidos aos índios sua or qan.í.z acão 
social, costumes, linguas, crenças e 

rei tos originar Lo s sobre as·:terra":S que 

tradicões, e o·~ . ar ·:- 
-·' 

tradicionalmenie ~~- / 
ocupam, competindo 

respeitar todos os 

à União demarcá-las, 

seus ben.s~ 

proteger e f az e r : ., :. ·1 .-· .. 
' ' :~t! 

·: .\ :; 

r>. 
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fls. 
('t 

r-. 
/'\ 

§ lQ - são terras tradicionalmente ocupadas pelos 

Índios as por eles habitadas em caráter permanen 

te, as utilizadas para suas atividades produtivas, 

as imprescindíveis à preservação dos recursos a~ 

bientais necessários a seu bem-estar eas necessá 

r-, 
r= 
r 
,... 
r 
r: 
0 
,-.. ,, 
r 
r: 
r-: 

rias a sua reprodução física e cultura, 

seus usos, costumes e tradições. 

segundo 

§ 2Q - As terras tradicionalmente ocupadas pelos 

índios destinam-se a sua posse permanente, caben 

do-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, 

dos rios e dos lagos nelas existentes. 

r 

§ 6Q - são nulos e extintos, não produzindo efei 

tos jurídicos, os atos que tenham por objeto a oc~ 

pação, o domínio e a posse das terras a que se re 

fere este artigo, ou a exploração das riquezas na 

turais do solo, dos rios e dos lagos nelas exis 

tentes, ressalvando relevante interesse público ' 

da União, segundo o que dispuser lei complementar 

não gerando a nulidade e a extinção direito a in 

denização ou ações contra a União, salvo, na for 

ma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocu 

paçao de boa-fé. 

r-. 

De modo que, tal dispositivo Consti 

tuciona nada mais representa que a repetição da norma contida no eE 
tão vigente art. 198 e seus parágrafos da Emenda Constitucional nQ 
1, de 1969, hoje com maior amplitude e já transcrita no art. 231 da 

Constituição Federal, de 05 de outubro de 1.988, só que com uma di 

ferença daquela, esta desaparece a Fundação Nacional do índio-FUNA~ 

com a obrigação de qualquer indenização referente as _ações' 1""1 
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'' ,~'?f 
; !':, 

i ):;~. 

:i;r{.~(I 
'.f}l 

'1 Li·)~·.! 
f 1 si. . i 18 , · . · .;i.J . '. (:;{t·: 

' 1.<.~. .. 
Portanto, é totalmerlt'"e-ímprocedente o pedido; :\/ 

de indenização contra a Ré - Fundáção Nacional do 1ndio - FUNAI, :. em.'·:-_~\ 

\v~~;;.Jflii: 
sempr e: ' :1!·-i~,: . 

. .; · . ". ::rtr::}t 
1200.,n. · ,:t:::-. '.: ;::_\· 

,:-'.'t· 
: ,, 

bora que, contra a União não cabe tal pedido indenizatório, de 

que as terras das quais os Autores, se dizem proprietários 

foram de posse permanente dos silvícolas desde idos anos de 

C., já comentado anteriormente. 
,, 
1 

!· 
Ademais, resulta sobejamente evidenciado que': .'. '· 

1· ,, .:·· 1 

as terras dos Autores estão totalmente encravadas dentro dos Lí.m í, ,-::· ;.'1 f 
' ' :, •,, ! 

tes estabelecidos ao Parque Indígena do. Xingú, e assim, é a pr)~en.1: •. (t\ ~. 
sao dos Autores descabida I portanto 1 improcedente a indenização ·,1 :; . 1. ;;>:it~i ~ ,:, :)ti[ 

• ' : 1 .. ,f:~ 1· 
'.' .. ,,.··., .. :· 

·l 1 

pleiteada. 

5. CONCLUSÃO. 

5 .1. 
:: l ~ .1 

Ante o exposto, requer a Ré - Fundação Naqio-.· {~ r 
'. 1 i : ~ : .~ .. ;:,· l 

' ,' l Nal do Índio - FUNAI: 

a) 

': ',•. ,. 
!: .\J. l, 

Seja conhecida e julgada procedente a prejudicial invocada, · · .. de './\:1: r 
• , • :- • ,1J .•• ,.:,r. 

clarando-se, por sentença, a NULIDADE dos ti tu los de proprieda.'d~s .':)(;J 
.,: . ~ i 

dos Autores, conforme art. SQ, do C.P.C.; ,.;:.'(:.::: 
' ·. !.'- ~ 1 

· ..... 1· 1 
Caso assim não entenda o MM. Julgador, que seja acolhida a PRELI; :::. , ! -. :··;,: ! l 

' ' l 

b) 

MINAR suscitada; 

seja decretada a improcedência da ação, à luz do art. 231 
parágrafos lQ, 2Q e 6Q, da Constituição Federal vigente, 

exclusão da Ré - Contestante da obrigação de indenizar; 

c) Caso entenda o MM. Julgador em adentrar no mérito da causa, 

d) Sejam os Autores condenados as custas processuais, e nos honorá- 
! 
1 ' : : i 
1 

produção de todós\L i 
. . ·: :l···.·,· 

1,,1 .. ·:·' 1 
! 
1 . l -. 1 

'; 

rios advocatícios a serem arbitrados por V.Exª. 

Termos em que, protesta pela 
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FUNAI, 
Fundação Nacional do Indío 

MINISTÊRIO DO INTERIOR 

os meios de provas admitidas em 

pessoal dos Autores, inquirição de testemunhas, 

pericias, vistoria. documentos, 

Pede deferimento. 

Cuiabá, 06 de dezembro de 1.988 
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Advogado 

i 
:-1:~MO. Sr. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1 ª VARA ·:·'..-·· 1' 

: ~ . 
,, 1 !< ,.;_. -- 

!' :·,, -u- 
';. 1· ',.'• 

·:i::-· 1 
:, . . I ·-· 1,< . 

</::i: 1 

T v , :;, p :;, ~T z ~ n l 
-....--••••••••••••••h••••••o•••••H••••••••oo••••H....._.,A•-.•- 

~ .. --~--' 
f u n t e - s e, ""'-- J -·--------- - / ··-···" . 

Â °) OI ~- v,1''! n e u , , , >· , p .. . ./ , .s...,::: • · · · · :i -=---..n ;u-·.1 l u n .f 
~ 

---•Proc. nº 23.584/88-I - 

... ' 
i·r ·{:-{~' 

:r l!.{ 
1
,:,,-,,.,. 
,,,_:•,'', 
::.i .. 

,,', 1., :\\: t 
' :,··· 1 j li ,ii1,f,:··', ' 1 

E · OUTROS ,/, i.i<ff··· 
:i]~i :,, , ·}: ·::n\r~) ', t 

o.r d i.na+-;' :f\",'·. 1 .:~ . ,. . r·:~ ·.1 
pass 1 va s. ú,;_· 

' : : , 1,, 1 :1~:;~ 

ex vi da Lei nº 6.001/73, art. 63, em atenção ao r. despàibhc?",i~r/ . ' . ':t:-: ;}:-:: ..... :(, 
de fls. 642 1 apresentam contra a contestação da FUNAI sua :,;,_.: J~·1if. 

?! :tt\ 
- R E P L I C A ·1 .,C: ·: 

DAS PERDAS E DANOS PROCESSUAES· ·.': ??- 
__ :_; ?< 

Preliminarmente1 responde por perdas e d~~t!· -,: l!:~.:· 
i nterve-: .· d.:. 

' 1, 1 ~· :: ·~:·(/!: • 

, 6}, sendo 1 i tigante ª-~- :.rn1M ir 1 
• . -:: 't> '1ti""'. 1 
•• : I :'.\lt\ 

- deduzir pretensão ou de'fesa.~:\'1:·'. / 
'.: !: l:',! ·~ ~lil ' 

contra texto expresso de , ;: le·1.,tt ,itj · 
_':· : · -,:n:i. fal:f 

alter ar a verdade dos fatos; -: 

Dª LISTE MARIA TONETTTO BURTET 

por seu advogado no final assinado, nos autos da ação 

ria proposta contra a UNIÃO e a FUNAI1 litisconsortes 

-t 

1 - 

nos aquele que pleitear de má-fé como autor1 réu ou 

niente (Códig. de proc. Civil, art. 

fé aquele que (art. 17): 
"I 

ou fato incontroverso; 

II 

III - usar do processo para 

guir objetivo ilegal; 

IV - opuser resistência injustif i~_ª;}/-f .. 

oon s e-: :.j'-.,. 
!: .. ·. 

· 1 

Rua Senador Feijó, 115 - 2.0 e 4.0 andares - Tel. 35-7166 {PABX} 
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.Á«on ~t??'nó ale ~ta 
Advogado 

da ao andamento do processo; 

V - proceder de modo 

qualquer incidente ou ato do 

VI - prqvocar incidentes manifestamen 

te infundados." 
' 1 

\1 

Pois bem, confrontando-se os termos da P.§. 1\ 
tição inicial com as alegações da contestação da FUNAI,chegar-se 

á a conclusão de que a ré infringiu se não todos, pelo menos qua 

se todos os dispositivos processuais retro transcritos;e, assi~ 

nos termos do art. 18 do Cód. de Proc. Civil, está obrigada a 

indenizar as autoras, conforme será demonstrado. 

2. Isto posto, a FUNAI ao sustentar que o PAR 

QUE INDIGENA DO XINGO é constituído de terras tradicionalmente, 

ocupadas por silvícolas, quando,·na realidade, trata-se de área,, 

reservada segundo textos legais, e por ela (ré) destinada à po~ 

se e usufruto dos indios, infringe· o art. 17, I, do Cód.de Pro 

cesso Civil, ao deduzir sua defesa.contra os seguintes textos ex 

pressas em lei federal: 

a) Artigo Sº do Decreto nº 50.455/61 (fls. 281/282); 

('. 

b) Artigos 1º e 2º do Decreto nº 63.082/68 (fls. 284) (área 

reservada aos silvícolas, e desapropriações indispensá 

veis ao cumprimento do Decreto); 

r: 
.r INDISPENSÁVEIS: absolutamente necessárias; essenciais 

{DICIONÁRIO MARCO AURELIO) 
' ' 

r> 

- e) Artigo 859 do CÓDIGO CIVIL; 

d) Artigo 153, §§ 32 e 22, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1969; 
~ . 

. r. e) Artigos 1º e 2º, I, da Lei nº 5.371/67 (fls. 288/289); 

f) Artigos 3Q do Decreto n2 68.909/71 {fl~. 285/286) verifi 

.- Rua Senador Feijó, 115 - 2.º andar - Tel. 35-7166 (PABX) 
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'\':1 .j' 
~9~.:.--d{z que 

habita o "curso inferior do rio Suyá-Missú. 

Advogado 

"Suyá (Jê): Malcher esta tribo 

Como os de 

mais grupos doAlto-Xingu e seus formadores estão sendo 

transferidos para a área do Parque pelos Villas Bôas." 

b) PARECER DO SERVIÇO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO 

366/367): 

S.P.U.(fls. 

"2. O Parque Nacional do Xingu pertence à Elutlda 

ção Nacional do Indio, pessoa jurídica de direito 

privado, com patrimônio próprio (Decreto nº 68377, 

de 19 de março de 1971, artigos 1º e 4º, item I). 

3. Do exposto é de se concluir que o requerimen 

to de fls. 1/4 envolve assunto estranho à compet~n 

eia deste Serviço, que tem por finalidade ºidenti 

ficar, cadastrar e administrar o patrimônio imobi 

liário da União." 

Ora, se como está provado, as terras do Par 

que Nacional do Xingu pertencem ao patrimônio da FUNAI, pessôa 

jurídica de direito privado,como, além dessa disposição do De 

creto nº 68. 377/71, r e f e r i.do, pelo SERVIÇOS DO PATRIMÔNIO DA 

UNIÃO, também está. expresso na LEI N2 5.371/67, art. 1º c/c o 

art. 2º, item I; e, si, para constituir tal patrimônio, elas fo 

ram subtraídas dos seus legítimos proprietários (estelionato), 

como pode vir agora a FUNAI alegar, em sua contestação,que tais 

terras são tradicionalmente ocupadas pelos silvícolas,e incluem 

se no patrimônio da UNIÃO FEDERAL!? 

e) PARECER DA CONSULTORIA E DA PROCURADORIA GERAL DA REPÚ 

blica (parecer conjunto) subscrito, respectivamente pel 

Consultor Geral, DR. PAULO CEZAR CATALDO, e pelo Procura 

dor Geral, DR. INOCENCIO MARTIRES COELHO e do qual desta 

ca-se (cf. fls. 316): 

l4f 
Rua Senador Feijó, 115 - 2.0 andar - Tel. 35-7166 (PABX) 
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Advogado 

"Para o fim indicado, o art .--""~2 do mesmo De c r e · 
to previu que se obtivessem doações das terras 

domínio público, estadual ou municipal, ou de 

ticulares, bem assim se promovessem 

ções, sabido que anteriormente o Estado 

pa.E_ 
desapropria 

de Mato_. 

Grosso alienara considerável parcela da área,geraE 

do direitos patrimoniais obviamente reconhecidos.i;:e 

lo ato mesmo instituidor do Parque." 

Se assim é, corno realmente não poderia dei 

xar àe ser, como pode vir agora a FUNAI alegar a nulidade dos 

títulos de propriedade das autoras? 

d} PARECER DO MINISTÉRIO DO INTERIOR (fls. 321/325); 

e) DA EXPOSIÇÃO DE NOTIVOS INTERMINISTERIAL Nº 62 

310/315); 

(fls. 

f) PARECER DO JURISTA MIGUEL REALE (fls. 142/154); 

g) PARECER DO PROFESSOR JOSÉ CRETELLA (fls. 326/355) 

h) PARECER DO MINISTRO CARLOS MEDEIROS SILVA (fls. 356/365) 

I} PARECER DO PROFESSOR WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO (pa 

recer anexo - doe. nº 1). 

4. A FUNAI, ademais, em suas alegações,desre~ 

peita, ainda, toda a orientação e entendimento do PLENÁRIO DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, consubstanciado no acordão proferido 

nos autos da AÇÃO CIVEL ORIGINÁRIA NQ 278 (RTJ 107/461 - fls. 

155/190 dos autos), que versou sobre questão idêntica à sub ju 

dice. 

5. Ressalte-se,que na XI CONFERENCIA.NACIONAL 

DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL foi apresentada TESE SOBRE TER 

Rua Senador Feijó, 115 · 2.0 e 4.0 andares - Tel. 35-7166 (PASX) 
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:-,,, ::.; 1 

não pagará nenhuma indenização, tem procu . : ; , : 1 
- '., ,· 11 

rado vastas e valiosas áéreas, como o Val:~: ::·.:f(t; 11 
i ',t 'J'\~,tl(," 

d~ Guapo~é, em Mato G~osso, para al~, me,~ i>;if/II 
diante simples portaria de seu presiclent.~, ·· ··}.:.:.·,., 

' : , ·,:;r:1· · 1 
declará-las indígenas " ':-' , :,;'li!i,:.~! i 

. ':• i:: :':!)if.: 1· 
• • • • •. • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "'· • : 1 1' • - 

';•/{·:l,1 
. , . i , , 'I , , .. ,,.,, .. i 

"A .í dé í.a que se ança e que· no· ·nov~-: .· .: _.;;O\[· 
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Advogado 

RAS INDIGENAS, da qual destaca-se (doe. nº 

11Assirn a redação atual da regra consti i _, 

tucional tem sido a responsável pela san- 

gr ia dos cofres públicos, pois a ··Fundação 
1 

Nacional do Indio na falsa concepção de que: 

União o direito de expropriar áreas parti-1 

culares que se fizerem necessárias )à 
servação do modo de vida dos indígenas 

mantido o texto do art. 216 da 

Essa TESE foi adotada em parte pela CONSTI; 
1 ' 

TUIÇÃO FEDERAL DE 1988, e na qual foram consideradas como sen. 
'I; 1 

indios aquelas por eles: 
'' ' 

ar t . · 
do terras tradicionalmente ocupadas por 

habitadas em caráter permanente {art. 231, § 1º, antigo 
216); e também, para serem evitados litígios, como no caso su~'. 
judice, nela foi vedada a remoção dos grupos indigenas de suas 
terras (art. 231, § Sº). 

6. In casu, negando seu próprio patrimônio, e 

a legislação à ela aplicável (cf~ Parecer do Serviço do Patrl: 
mônio da União - S.P.U., fls. 366/36~, a FUNAI na sua defesa: 

insiste que· todo o PARQUE INDIGENA DO XINGO é constituído. :de 

terras tradicionalmente ocupadas por silvícolas, ainda que con 

tra os textos da legislação federal relacionados no item 2 des 
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' #.\·d/,\\~,;,/ 
ta petição; e, alterando a verdade dos fatos-+ir~ude processual 

- Código Penal, art. 347), infringe· o art. 17, item II, do :có 
digo d~ Processo Civil, eis que não lhe é lícito ocultardoPOD~~:::;/}i· 
JUDICIARIO a transferência dos indios para dentro dos. "Li.m í t e sl ' .. :>". 

• '1. 

do PARQUE realizadas por seus funcionários, e que infringira~ o · 

Advogado 

r: 
art. 216 da Constituição de 1946, bem como ora infringiriam 'ªI··,· .. 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 ( art. 231 r § SQ), o que e st á 

7. 

·.!. 

r: 
provado em depoimentos judiciais de seus funcionários, e; 

cumentos da própria Ré (FUNAI); 
em .dol :· :--:r:,-;. :', · .. ~:1 ,· 

r- 
r-. 7. VEJAMOS. A Informação nº 161 da FUNAI, de 

08 de junho de 1981, contem a seguinte declaração, e que contra 

ria todo os argumentos de defesa por ela apresentados em sua 

contestação, informação essa vazada nos seguintes termos 

fls. 463 do 22 vol.): 

(cf; 

r "Suyá ( Jê) : Malcher (1964) nos diz que 

esta tribo habita o 11curso inferior do rio 

Suiámissú. Como os demais grupos do A~to 1~ 

Destaque-se: "Suyá, como os demais gr~ 

pos do alto Xingue seus formadores e~ 

tão sendo transferidos para a área .do 

Parque pelos Villas B8as." 

1~ 
8. Tal informação nº 161 da FUNAI (fls. 163.),. 

subscrita em 08 de junho de 1981, apenas ratifica anterior de 

poimento judicial de CLAUDIO VILLAS BÔAS, também seu funcioná-· 

rio (fls. 512), prestado perante a QUINTA VARA DA JUSTIÇA FEDE 

RAL, em 29 de agosto de 1980 (fls. 488), e do qual destaca-se 

(fls. 89 e fls. 491): 

' 
~ 
1 . e 
1 

1 r r ~ 
1 

r 
r ~ 
1 

11mesmo depois que os indígenas foram 
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1. 

1. -· 

\ 

que, de acordo com o decreto de 1961 ... por 

influência dos irmãos Villas Bôas, os indi 

genas foram levados para dentro dos limites 

do Parque na forma do Decreto de 1969, como 

dito assim, mas sempre voltam para suas an 

tigas áreas." 

Destaque_:-~_§: "foram levados para dentro 

do Parque de acordo com o Decreto de 

1961 pelos Villas Bôas, mas sempre vol 

tam para suas antigas áreas." 

9. 

1 

- f ' , . d l ORLANDO VILLAS BOAS, uncionario a FUNAI, · 

ré desta ação judicial, naquela mesma audiência perante a QUIN~· 

TA VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, esclareceu em seu depoimento (fls. 

489 fine, e fls. 490 destes autos): 

"quando 1961, o limite do Parque ao sul 

era a foz do rio Kurizevo; como os KALAPALO 

se encontravam fora desses limites, na mar 

gem esquerda do rio Sete de Setembro; o d~ 

poente conseguiu por volta de 1966 a 1967, 

leva-los para dentro dos limites do Parque, 

porém as vezes alguns fugiam e continuam até 

agora fugindo para visitar as terras dos an 

tepassados." 

Destaque-se: "alguns (indios) fugiam e 

continuam até agora fugindo do Parque 

para visitar as terras dos antepassado~ 

Os demais documen"os de fls. 604/628, compr~ 

vam que só recentemente os indios habitam a área do Parque Indi 
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Advogado 

gena do Xingu, bem como também {tra 

ção) desses indios realizadas e confessadas pelos irmãos Villas•· 

Bôas, os quais repita-se, são funcionários da ré (FUNAI) 

10. Acresce, mais, que tais transferências 

índios para dentro dos limites do Parque Indígena do Xingu des~ 

respeitava o disposto no art. 216 da Constituição Federal de 

1946, pois os índios eram deslocados das regiões onde tinhampo 

se permanente, tendo inclusive, os atuais constituintes vedad~l 

a rémoção de grupos indígenas de suas terras (CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA de 1988, art. 231, § 5). 

11. Outrossim, a transferência dos índios Suyf; 

e dos grupos do Alto Xingu e seus formadores para dentro dos li 11 

mites do Parque Indígena do Xingu, pelos irmãos Villas Bôas(fls 
i, I• 

526), foram objeto de exame e apreciação por parte do PLENÁRIOli 

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em ação idêntica, proposta por Os. 

waldo Daunt Salles do Amaral contra a União Federal e a FUNAII: 

(ACOR nº 278), tendo ficado consignado na EMENTA DO ACORDÃO(fls'' 

86 e fls. 155 dos autos): 

ºDesapropriação indireta de imóvel para 

integrar o -p3..rque Nacional do Xingu. 

- Verificado que nas terras em causa nã 

sa achavam localizados, permanentemente, sil1. -1 

vícolas (art. 216 da Constituição de 1946,a 

época em que o Estado de Mato Grosso as ve~ 

deu ao autor ( 1959) pois que foram Levados! 
'· 

para elas depois da criação do Parque Nacio•· 

nal do Xingu (1961), válidos são os títulos 

de propriedade do suplicante, e a União não1 
' 

poderia ter-se apropriado do imóvel sem pré; 
via desapropriação. Fazendo-o, como o fez, 

por livre conta, praticou esbulho e deve .. 

ser compelida a ressarcir as respectivas.pe 

das e danos." 
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Advogado 1 o. 

r: 

Ressalte-se, em abo~conclusões,que 

lém das transferências dos indios para dentro dos limites do 

ARQUE INDIGElSJA~Do;--xTNGTJ, comprovadas, inclusive, através da pró. 

ria FUNAI (ré), e de seus funcionários, os 'indios também não 

inham posse permanente, ou tradicional, nas terras das autora~ 

e incorporadas ao seu primetro pela UNIÃO FEDERAL (litisconsorJ· 

te passiva), conforme se depreende do depoimento judicial, pre~ 

tado perante a Jê VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, em Brasília, pelo Ge:1; 

neral ISMARTH DE ARAUJO OLIVEIRA, ex-presidente da FUNAI,do qu~: 

destaca-se (cf. "f Ls , 498 dos autos}: 

"que a área leste do Parque era de pe-. 

rambulação dos indios bem como a área .su.í, 

não havendo nestas duas áres 

fixos dos indios.º 

a.Lde í.amerrt.oa' 

12. ORLANDO VILLAS BÔAS, ao prestar seu depoi 

mento perante a 52 VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, em São Paulo, are~. 

peito dessa área leste do PARQUE INDIGENA DO XINGU, onde também 

se localizam as glebas de terras das autoras, confirma aquele· 

trecho do depoimento do PRESIDENTE DA FUNAI, enriquecendo-o com· 

os seguintes esclarecimentos (fls_ 90 e fls- 490 dos autos): 

,..-... 

"quando 1961, o limite do Parque ao 

Sul era a foz do rio Kurizevo; como os KALA 

PALO se encontravam fora desses limites, .na 

margem esquerda do rio Sete de Setembro, o 

depoente conseguiu por volta de 1966 a 196~ 

levá-los para dentro dos limites do Parque,, 

porém às vezes alguns fugiam e continuam 

até agora fugindo para visitar a terra dos 

antepassados." 

ºque em 1945 subiu as cabeceiras do rio 

Tanguro e aí constatou sinais de existência 

:"al:í de indios, sendo que não havia indio 

nem aldeia habitada." 

"em 1977 e 1978, é que esteve pela últi 
r, 
,-. 

ma vez no local, foi nesta ocasião, desce-q. 
o rio Kuluene com indios para colher 
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13. SONIA DE ALMEIDA MARCATO, é t noh i s t o r i ado r a, 1 .f.:. :; 
asssistente técnica da FUNAI (ré), e também sua funcionária <.c.f. _:,.·:.::/:.:;;:·· 1 

! • '~ ' l 
1 

f 

r-. 

Advogado 

piki, entre o rio Se~~uro,não p~~ 
de garantir que haja aldeiã indigena qü~, 

i 
esteja vivendo lá mas que é região tradi~' 

cional que eles perambulam é verdade; O,S: _,, 

indigenas perambulam sempre pelo rio 

tem 600 metros de largura ... ". 

Acresce, que o PLENÁRIO DO.SUPREMO TRIBO~, 

NAL FEDERAL ao decidir sobre regiões de perambulação dos s í.Lvf! ··-· 
r Loca.l Lz a-. 

':,1 : 

278, fL'r , 
P~ co Lc do. 

colas, as quais não se caracterizam como aquelas de 

ção permanente, ao julgar a Ação Civel Originária nº 

mou o seguinte entendimento (RTJ 107/461 - fls. 187, 

1º vol}: 

"Não basta, em ordem a se terem por I.1.~ 

los efeitos jurídicos referentes a domínt~ . ~' 
posse ou ocupação, obtidos, segundo·a fo~~i 

ma da lei, por particulares, relativamente· 
':1 

a imóveis, haja a região onde situados,hfs: 

toricamente, sido terras em que viveram.in1 _, 
dias, ou por elas perambularam ou nela ·:ti; 

., ·.·· i 
veram ·escaramuças. E preciso que se car,c1c; 

terize a gleba como de ocupação po r silv/:-: 

colas, que, aí, habitem, em caráter · .pe rma' 

nente." 

nome e assinatura - fls. 674), em seu laudo parcialmene adota-. 

do pela EXCELSA CORTE, no julgamento da Ação Cível Originária' 

nº 278, retro referida, esclarece {cf. fls. 182, 1~ col., i~ 
co): 

"se os ~itios ao longo do Xingu não :fo ,- 
ram ocupados por aldeias permanentes, da~!· 

do-lhes o caráter de posse ou propriedade 

,-. 
r 

permanente, como entendemos riós 

dos ... " 
ci vili,ta j , 1 /i,:. '1.·.·· .. ' 
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Advogado 

Desde já, pode-se concluir pela inexistên 

cia de posse permanente, de ocupação tradicional, de indios,às 

margens do Rio Xingu. 

r>. 

Finalmen~~1as glebas das autoras não estão 

situadas na região do Alto-Xingu (área do Uluri), que corres-; 

ponde à dos formadores do Rio Xingu, estes localizados no muni. 

cípio da Chapadas dos Guimarães, e corno alega a FUNAI em sua· 

contestação, ets que, muito ao contrário, as glebas sub.judie~ 

se localizam na área leste do PARQUE INDIGENA DO XINGUY, a que 

se refere o depoimento do ex-presidente da FUNAI', Gal. ISMART~; 

a qual corresponde ao município da Barra do Garças, mun í c fp í o.': 

r 
() 

r: 
r>. 
r- 

este situado às margens direita dos rios Xingue Kuluene. 

14. Outrossim, conforme ficou provado nos tr~ 
r: 

chos retro transcritos, na região leste, margens direita dos, 

rios Xingue Kuluene, a qual (região) corresponde aos afluen" 

tes desses rios (não confundi-los com os rios formadores) não 

existia posse pennanente ou tradicional dos indios e que poralí 

apenas perambulavam; tendo, no entanto, os irmãos Villas Bôas,. 

para essa região leste, transferido os índios KALAPALO, afora 

os índios SUYÁ, TAPAIUNA, KAYABI e KRENHACARORE, e, aasirn, não 

há corno se aplicar à questão sub judice as disposições do arti 

go 216 da Constituição Federal de 1946, na vigência da qual as 

terrras foram alien~das. pelo ESTADO DE MATO GROSSO. 

r: 
r 
r ·, 
r: 
r: 
r: 
r>. 

r 

r: 

15. Aplica-se, isso sim, por inteiro, conform~ 

se depreende das fls. 180, 490, 491, 498, 526, etc., e para a 
•,! 

solução do litígio, o entendimento precedente do PLENÁRIO nà. 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (fls. 155/190), e as disposições d~ 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 (art. 231, § 52): r: 

r: 
r: 
e 
r 
r 
r: 

"Art. 231 

. - - - - - - - . - - - . . . . . . - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - . . - 
É vedada a remoção dos grupos 

indígenas de suas terras ... 11 r: 
r. 
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Advogado 

1 s. 

Ressalte-se, finalmente,~e ao contrário 

das alegações da FUNAI, no caso sub judice, em se tratando de 

área reservada aos índios, como sóe ser o PARQUE INDIGENA DO· 

XINGU ex vi do disposto no art. 1Q do Decreto Federal 63.082/: 

68 (fls. 284), e do art. 17, II, c/c o art. 26, parágrafo úni- -:-,í 
co, letra b, da Lei nº 6.001/73 (ESTATUTO DO INDIO), as .ter-:-: 

ras incorporadas e abrangidas pelos seus limites, dentre as_, 
'i 

quais as das autoras, não se confundem com as terras de ccupa-. 
1 ,,, 

ção imemorial ou tradicional das tribos indígenas, e nem sã~: 

de propriedade da UNIÃO FEDERAL ( arts. 4º, IV, e 1 98, da Cons:\ 

tituição de 1967} como bem explicita o item Ida citada Lei ni: 

6.001/73, e se comprova confrontando-se os itens I e II do se~, 

artigo 17 {cf. FLS; 304/305). 

DOS ALEGADOS FATOS HISTÓRICOS DA .PRESENÇA 

INDIGENA NO PARQUE XINGO 

16. À exemplo de sua defesa nos autos da Aç~q· 

Civel Originária nº 278, conforme tivemos oportunidade de veri;· 

ficar, a FUNAI invoca fatos históricos, antropológicos e arql.E:9 

lógicos, pretendendo comprovar a presença de índios naquele Par 

que. 

Toda Vi a, o PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL F_!!:: I• 

DERAL, após ter analisado o laudo da Dra. SONIA DE ALMEiflA:\ ~ 
~ . 

CATO, étnohistoriadora, e assistente-técnica da FUNAI,fundamen. 

tado em dados históricos-antropológicos, preteriu-os nestes ter 

mos {RTJ 101/461): 

"O minucioso trabalho reaiiiado pe La 
•, 

1 •• 

,'. ··~·.· 
;:·/,' 

i ' 

1 
! 

i 
·' .·,, l 

•1 !· 
,•, 4 • 1 

'.·i/I' 1 ·,· .. :. ·1., 
. !, 

etno-historiadora SONIA DE ALMEIDA MARCATq 
Assistente-Técnico indicado pela FUNAI, de 

fls. 2457/1477, 4º vol. pela riqueza de iQ 

formações com que instruido, leva, sem d~,. 

vida, a conclusão inefastável da presenç~ ! ;:, 
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Advogado 

r. 1 i.a. 

desde tempos recuados, de populações indi 

genas diversas, em partes da região que 

veio a ser tranformada no Parque Indigena 

do Xingu.11 

r> 

r>. "Demonstra a presença dos silvícolas~~: 

região do Xingu, valendo-se de referência~!·. 
arqueológic~s e de critérios históricoaMen· •,:-- 

r: 
r 
r ciona as diversas expedições desde Karl von! 

Steinen, em 1884, referindo a tribos,entre 

elas, as dos Suyá e os Arata, classificad~s, 

pelos outros indios, na informação dopes 

quisador alemão, como "kurupa" 11 não bons 11 ·, 

(fls. 1461 - 4º vol.) e as lutas intertri 

bais." ( cf. fls. nn, 1 ª col., e fls. 182 ~ 
1ª col. destes autos)" 

"Os elementos indicados, sobre serem·q.e 

inteiro vagos, referem dados históricos. e 

arqueológicos, valiosos a outros estudos e;,, 

científicos, que não positivam a existen~ 

eia de posse permanente dos silvícolas, na 
·,' 

margem direita do rio Xingu, próximo a cori ,... 

r: 

fluência com o Rio Suya-Missú, margem es~ 

querda, à época em que o Estado de Mato 

Grosso vendeu aos autores as terras,objeto · 

da ação, ou mesmo em passado relativament~ 
' : 

próximo. Cuidando-se, in casu, de contro- 
r: vérsia jurídica, consoante referi,notar-se 

o art. 216 da Constituição de 1946,foi de3 
cumprido, ou não, aos efeitos da incidên::i~. 

do art. 198 e parágrafos, da Constituiçãq 

em vigor {cf. fls. 182, 2~ col.)u 
r-, 

"É provável que silvícolas tenham est~ 

do pelas diversas regiões, à margem dire~ ·~· 
ta do rio Xingu, e não só na· margem esquer · 
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rr-. 

Advogado 

- r 

- a \ ·' -, 10 \ . \ ~, ~-,,,. ··z· ~.' .. r- - ' ' ' 
• ' (',.(l 

da, ou no Alto xingu. ~s efeitos, en ... 

tretanto, do art. 198 da Constituição, é."i 
preciso comprovar tratar-se de terras habi 

,.. tadas por silvícolas, com posse permanente; 

Não basta, em ordem, a se terem por nulos.· 

efeitos jurídicos referentes a dornínio,pos .. _, 
se ou ocupação, obtidos, segundo a forma da, 

lei, por particulares, relativamente a im6; 
veis, haja a região onde situados, h.í.s t.or í.: 
camente, sido terras em que viveram indios· 

ou por elas perambularam, ou nela tiveram· .'~ 

r: 
r: 

escaramuças. É preciso se caracterize 

gleba como de ocupação por silvíéolas, qu~J 
.•, 

ai, habitem, em carácter prmanente ( cf. fls:; 1, 
1 

186, 1ª col., 187, 1ª col. dos autos)". 

r 
r: 

"Não há, no particular, por conseguin-·' 

te, com base nessas informações, entender ... · 

comprovada localização permanen~e,à época: 

do negócio jurídico, de indios::0Suyái,:na re-. 

rião em foco, como sustentara, na contesta, 

ção, a FUNAI (fls. 182, 2ª col. fine, do s' 

autos) .•• 

r: 

17. Não obstante, a PROCURADORIA GERAL DA REPÚ; 

r 

BLICA, alegando que os peritos judiciais falsearam dados hist9: 

ricos-antropológicos da obra de KARL VON STEINEN, tem afirmad;,'. 

caluniosamente, em autos de ações idênticas, que os MINISTRO~'( 

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL teriam sido induzidos em erro ao'. r- 
r-. 
1 

julgarem a AÇÃO CIVEL ORIGINÁRIA N2 278 {RTJ 107/461), 

virtude daquele laudo da assistente-técnica da FUNAI, 

não e1;1f 
a étno-;. 

r: 
r> 

historiadora Dra. SONIA DE ALMEIDA MARCATO; mas, sim, pelo 'Lau] • 
do do perito judicial, Dr. AIR PRAEIRO ALVES, nomeado pelo Dr.· 

MARIO FERREIRA MENDES, MD. Juiz da 1ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. 

_, 18. Como se nota do Último trecho retro trans- 

r: 
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"1 
n 

Advogado 

1 s, 

era habitat imemorial dos índios SUYÁ, o que não foi reconheci 
T: 

do pelo Relator MINISTRO SOARES MUNOZ, ipsis literis (cf.fls. 

163, 1ª col.): 

"Não convence, contudo, a d í ver çênc í.a ", 
,' 

da assistência técnica das rés. Ela asseve: -;, 

ra que a gleba em tela é habitat imemoriar: 
., 11 

dos silvicolas, sem nenhum elemento de con, 
, -1 

vieção, além de dados pretéritos acerca d~i 
··.··1 

possível região de perambulação dos índio~: 

Suyá. Mais convicente é o perito judiciai; 

quando assevera que os indios Suyá 

"foram localizados pelos irmãos Villas ,, 
Bôas em 1959 no rio Paranaíba, ou Soconti',:: 

afluente do rio Suyá-Missú conforme anexo:· 
'' 

._JO, e, após serem transferidos para o 

terior do Parque Nacional do Xingu, foram 

instalados perto do Posto Indígena Diauarum, 

na margem direita do rio Xingu." 

19. Isto posto, provar-se-á que os MINISTROS 

DA EXCELSA CORTE não foram enganados pelo laudo do perito jud1i 

cial, Dr. AIR PRAEIRO ALVES, e nem pelo Dr. ARMANDO CONCEIÇÃO~· 

advogado do autor daquela Ação Cível Originária, como caluEio~: 

sarnente afirmaram os procuradorESda República, JOSÉ PAULO SE~! 

PÚLVEDA PERTEN'.:JEe GILVAR FERREIRA MENDES (cf. fls. 370 dos au 

tos), isso porque, a respeito dos índios SUYÁ e dos demais gru 

pos indígenas do ALTO XINGU, esses procuradores tinham conheci' 

menta da INFORMAÇÃO Nº 161, de 08 de junho de 1981, da própria, 

FUNAI, e que faz parte do seu Processo Adrninitrativo nº 3.568/ 

82, e na qu~l consta o seguinte esclarecimento: 

"Suyá ( Jê): Malcher (1964) nos diz 

que esta tribo habita o "curso inferior do 
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r: 

Advogado 

1 9,. 

Suyá-MissÚ. Cómo os do Alto- 

Xingue seus formadores estão. sendo transfe 

r>. ridos para a áreá do Parque Nacional .db Xi~ 

gu, pelos irmãos Vil las BÔas. .. ·: 
1 

Destaque-se: SUYÁ, como os demais gr~ 

pos do ALTO-XINGO e seus formadores es~ 

tão .sendo transferidos para a área do. 

Parque pelos Villas Bôas." (fls. 463) 
r 
r: "Esses indios SUYÁ não habitavam tradi-: 
~~' 

cionalmente a região do PQXIN, mas, f~ 
raro para lá deslocados." ( cf. fls. 4-6:5~ · 

do 22 vol.) 
r-- 

Assim sendo, quem tentou e tenta engan~ri 

,· os JUIZES FEDERAIS, e os MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERA4: 

são os seguidores daqueles mencionados caluniadores, e não os! 

autores das ações judiciais que versam sobre questões indigenas 

e nem os peritos judiciais e os advogados das referidas ações,· 

como falsamente vem sendo afirmado pela imprensa, e em aut~~i 

de ações idênticas à sub judice (cf. fls. 370). ,, 

20. Nessas condições, as alegações da contest~. 

ção da FUNAI são desmentidas por ela própria, através daquel~ 

INFORMAÇÃO Nº 161, de 08 de junho de 1981 (cf. fls. 526 dos a~ 

tos), e anterior ao julgamento da Ação Civel Originária nº 27~· 

a qual, agora, nestes autos, a FUNAI tenta invalidar, e isso 

para não ter que pagar os prejuízos sofridos pelas autoras em. 

decorrência do apossarnento Manu militari de suas terras. 

21. Tamb~m, não se ppde tolerar a existência.de 

nações ind~genas, como alegado pela FUNAI, e dentro da própria 

nação brasileira, o que, sem dúvida, afeta a soberania do ter 

ritório nacional (doe. nº 02 ). 
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f ;·· 1· :", •. • .•••• 1 . ' ' "· :·., -- ' 
t.I·J ~:. __ .. ~:r.: / ...... _ : . ". ' i ,~ ... __ / 

.;;r· /) ~ ' 
~- /l~ d-' ~- 
1:r:ff\ 1 ,, ... 
- s.~ ·~- ·-·{X ' ! 

R
cr.\..,,~-__ " 

' : -..1 1 t"..r' ~,.,. 
anar ou con. 

Advogado 

:f:8. 

r 
r Outrossim, pretendendo a 

r-' fundir V. Exa., e, em âmbito maior, o PODER JUDICIÁRIO, é de f! 
se lhe aplicar as penas'previstas no art.· 18 do CÓÓIGO DE PRO 

CESSO CIVIL, bem como as do art. 347 do CÓDIGO PENAL. 

r: 
r, DA PREJUDICIAL SUSCITADA PELA RÉ ---- - ---------- r: 
r: PARECER DO S.P.U. - SERVIÇO DO PATRIMQ: 

NIO DA UNIÃO - "2. - O Parque Nacional do 

Xingu pertence à Fundação Nacional do In 

r: 

dio, pessoa jurídica de direito privado~om 

patrimôniopróprio (decreto nQ 68.377,de 19 

de março de 1971, artigo 1º e 4º, item I); 

de se concluir que o reque :.; 

1/4 envolve assunto eEltra- .,, 
:,:1 ' 

que tem :_ ';: ·I .. ). 

r-: 3. Do exposto é 
rimento de fls. 

r: 
r 
r 

nho à competência deste Serviço, 
por finalidade "identificar, cadastrar e 
administrar o patrimônio imobiliário da 

União 11 ( cf. doe. de fls. 366/367 dos autos). 1:,;: 

22. A FUNAI, todavia, inicia sua alegação pre 

judicial com a seguinte indagação: "Poderia o Estado de Mato· 

Grosso alienar, de forma que o fez, noticiadas terras aos ante. 

cessares dos Autores? 

As AUTORAS, ora retrucam: poderia a União i:· 
Federal, sem desapropriação das terras das autoras, obrigação'~ 

essa imposta no Decreto nº 63.082/68 (art. 2º), destina-las ao 

patrimônio da FUNAI, que é próprio, pessoa jurídica de direito 

privado, como realmente o fez, e está reconhecido naquele Pare 

cer do S.P.U. - SERVIÇOS DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO? 

23. Não as tendo desapropriado, esse sim o e~ 

telionato praticado pela administração pública federal, ao pre 

r 
r, 
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0 
r: 

Advogado 

r 

r: 
r- tender a FUNAI (ré) beneficiar-se de e RA 

PINAGEM, abocanhando as terras das autoras sem pagamento da in 

r 
r 

r-. 
r 
r- 

A FUNAI, a respeito do cumprimento dessa 

r> 
r-. 

obrigação, manteve-se inerte, e, agora, para não ter que indé 

nizar as autoras, vem negar a sua própria existência como pe~ 

soa jurídica de direito privado, eis que sem patrimônio pró~ 

prio ela não poderia subsistir como FUNAI (FUNDAÇÃO NACIONAL.DQ. :1.J: 
INDIO)? ', ;/ 

Para constituição do 
.1 

patrimônio de uma f~~i 
',T7i 

e . -:,1 
1V1~ dação, os bens necessariamente devem ser livres (CÔdigo 

art. 24): 

24. Isto posto, mediante sentença judicial, 

atividades da fábrica FUNAI S/A - INDÚSTRIA DO cerre-se as 

DIO, e da qual os maiores acionistas são os padres progressi~ 

tas do CIMI - CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO, e cujas ativ'i.: 

dades são prejudiciais à soberania nacional (doe. nº 02 ) • 

25. Assim, a FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO é pa'r 

te ilegítima ad causam para propor a declaratória de nulidad~ 

dos títulos de propriedade, pois, embora infringindo a legisl'â 
J• 

ção federal e o parecer do S.P.U. - SERVIÇO DO PATRIMÔNIO DA' 

UNIÃO, afirma que a propriedade dessas terras não pertencem~~ 

seu patrimônio, mas, sim, à UNIÃO FEDERAL, o que é de smerrt i do'l' 
pelos termos do citado parecer (cf. fls. 366/367). 

26. 
··:,;.: 

, !·fr 

constitu· Quanto aos argumentos de direito 

cional arguidos pela FUNAI, em sua prejudicial, visando. a d~ 

claração de nulidade dos títulos de propriedade das terras das 

,· ,... 
r: 

autoras, são eles fruto de sua própria torpeza, eis que as 

mas, si admitida a declaratória, passariam ao patrimônio da 

NAI, sem o pagamento da devida indenização. 

FU 
mes 

,.-., 
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1. 

\ 

: -,,: :: \,;\~ ::/\J)~) 
t f'.-'.'.· .. '..~:.: .. : .. ·;: .J.lti .. -- '::;:}~ 

; :\:/: . '-·-. 
' . ,. 
: ', ·j __ , i 

(({J1t 
1 1 ,,,,·t· 

r-:~;-l 
1 ' 
' ' 

tos, quando do julgamento pelo PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FE;1 , • (:1:. 
DERAL da Ação Civel Originária n2 278, identica à sub judice, .;: ._:.Nd 
estando os mesmos reproduzidos e transcritos na petição iniciai . :i-"Jj 
daí ~ornar-se d:spic iente refutar as ale~~çõe~ da FUNAI ·, ne~s~) : · :?\1}}\\'. 
sentido, r epo r t ando=s e as autoras ao que j a deixaram escrito'. ' .,'·/.;:;::J 
nos autos ( cf. fls. 20/56). ;) ... ::. :1:tn' 

::·:1' ·>:}bl 
27. Acresce, ainda, que as autoras são parte~-;;: i ·:::f: i 

·,: ';.µ' ·; }: 

ileg i timas. para responderem., ao termos da d~claratória inciden-:-f , t\'J~:-i} 
tal de nulidade, dos seus ti tulos de propriedade, sob a alega·::.: · '·. ;;:L ! 

• ': ! 1 • : ~.---t~, l 

da falta de ação discriminatória por parte do ESTADO DE MATO;:· ._':!'.1-'.i · 
GROSSO, e~s ~ue a discriminação de terras públicas é privati~( 

1 
{:\[Jf 

do podei!'." publico, pelo que, para responder aos termos dessa .p r e.,'].' (rr~·i: 
tensão da ré, parte legitima seria o ESTADO DE MATO GROSSO, o .:/i 

·,"' 1· 
1 f 

. . .. r . /1· 
1 1 1 ~ 1.-.,"' 
'' 1 ' • .j,:·_ t 

: . .:· '; t 
. ' •" '·i;~:#~ f 

Esse ser a a o procedimento pr ooe s s ua I ade·::}: i · ;:,:;:fi,1· 
quado I . t~l como já decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDE~AL', -:~J! :i '?tJ~J,: ;; 
se ve r i f a ca do despacho exarado pelo eminente MINISTRO DJACI:] \. :t;: 
FALCÃO, em 23.08.379, ipsis literis (doe. nº 03 ) : _); >:iJit 

.'(i: . \L:P:t:A 
~' 1 ·: •• ·~!·. ~ 

"Determino a citação do Estado de Mato·; \(j 
! '·' ,:, J: 

Grosso, mediante carta de ordem, para que J: .):( r- 
,,1 . :: . ·'··-i: I' 

no prazo de vinte dias responda a declara..:_:,: :-'..\(t,1: 
'· . ''' 1 

tór ia incidental proposta pela Fundação Na:: /}:.j. 
e.-:;I · i')\f 

as formalida · 

Advogado 

20. 

Ademais, os princípios 

cional, aplic~veis à esp~cie, já foram brilhante 
dos e dissecados pelo MINISTRO SOARES MUNHOZ (relator}, 

a na Lí s a ': 
-; i 

e pelo· 
' 

fa MINISTRO NERI DA SILVEIRA, em seu voto (vista), e a luz dos 

r 
r 

r>. 

qual necessariamente deveria ter sido citado pra responder ao~· 
termos da incidental de nulidade. ::': 

r 

r,. 
r. 

cional do Indio e pela União (fls. 302 

306 e 292 a ~93), observadas •••• 1 

1 . . ' des processuais." 

28. A UNIÃO FEDERAL, através de Parecer do MI 

Rua Senador Feijó, 115 - 2.0 e 4.0 andares - Tel. 35-7166 (PABX) 

r= : - -------- ·~~ 



. -:.::rr 
: .. ! .I,Lc' : 
"··.·T1?1t · 
;::!'.;:}:~tf::.; : 

, ' ··i 'i'l~l, 

.:· 1:::r::1r:·:: 
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' • 1 ~~~ft'' l , 

i ,;l :.: 1 i 
'\./ l 

1
. · .. : . . . ,,'.(," .. 

texto coris t í t.uc i ona I ( art19:?: , .::/[k~{ 
1 

i 

198, §§ 1º e 2Q) ,depende -de' ;.'\•0:· . '' . 
ação declarat6ria, prevale~ 

cendo, para os neg6cios ju~ 

r í d í cos os títulos · .. rru I.Lujs 

r: 
r: 
Í' 

r 
r, 
r 
r- 
r- 
("' - ~. 
r- 1, 
r: 
r- 
r: 

r> 

r- 
/'"'· 

Í' 

r: 
r 
r 
r: 
r: 
r- ;., 

r- 
r. 
r 
Í' 

r 
r- 
T' 
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r: 
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r- 
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J. 1· r· 
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r· 
r- 
r> 
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r- 
r- 
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/'"\ 

r> 

/"""', 

,-. 

r- 

Advogado 

NISTÉRIO DO INTERIOR, de 23 de junho de 19~-analisar a si 

tuação fundiária do PARQUE NACIONAL DO XINGU, atual PARQUE I~ 

DIGENA DO XINGU, nos autos do processo administrativo nº 1191V "· 
76, a respeito da nulidade dos efeitos jurídicos. decretada p~ 

lo texto constitucional, deixou escrito na Ementa, ipsis iite 

ris (cf. fls. 321 do 2~ivol~): 

"INTERESSADO - Fundação Nacional do Indió 

ASSUNTO Parque Nacional do Xingu(si- i 

tuação fundiária) 

A nulidade decretada pelo· EMENTA: 

juris, face a presunção ad - 
mitida pelo artigo 859 ªº· ,. 
Código Civl.11 

,.l, 
. ! 

Ad argumentandum, e somente a título expl'i:·· 

cativo, se, fosse possível propor apenas contra as autoras ~. 

declaratória incidental de nulidade da cadeia dominial dos tÍ 
tulos de propriedade, com exclusão do ESTADO DE MATO GROSSO,:·· 

ainda, assim, a mesma não poderia prosperar, eis que,embora t~ 

nha conhecimento daquele Parecer do MINISTiRIO DO INTERffiOR ao 

qual está vinculada, tal pedido formulado pela FUNAI em s ua 

i 

,,., ,. ' . ' ,., . ,. 
I' 

1 
1 

contestação, e somente em 06 de dezembro de 1988,esbarraria no 

Óbice da prescrição extintiva, pois as glebas de terras sub ju· 

dice foram alienadas pelo ESTADO DE MATO GROSS-Q, conforme e La 
própria reconhece, nos anos de 1_958 e 1959, ou seja, há mais 

de trinta (30)anos. 1 ·.::., , .1·.: .; 

29. Isto posto, verifica-se face o lapso 

tempo decorrido, isto é, desde os anos de 1958-1~59, data 

de 
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Advogado 

alienação das glebas pelo ESTADO DE MATO 
que as rés propuzeram a declarat6ria incidental dos títulos .~e 

1' 

domínio, em 06 de dezembro de 1988, que transcorreram trinta· 

(30) anos, estando, portanto, prescrito o direito da FUNAI(ré), 

inclusive para pleitear a nulidade dos títulos dominiais das 

autoras, consoante dispõe o.CÓDIGO CIVIL, ipsis literis: 

"Art. 177 - As ações pessoais presc~e- ,' 
vem, ordinariamente, em vinte anos,as reais 

em dez entre presentes e, entre ausente,~m 

quinze, contados da data -em que poder iam 

ter sido propóstas." 

.. ·~ 
Trata-se, portanto, de prescrição extinti 

va, e tarnôém decorrente da prescrição aquisitiva, aplicável' à, 

declaratória incidental de nulidade dos títulos dominiais, pro 
1 - 

posta pela Ré some~eem 06 de dezembro de 1988, ou~s~j~, ªE~S .. ' 
trinta (30) anos da data da alienação, em 1958-1959, das ter- 

ras sub judice pelo ESTADO DE MATO GROSSO. 

30. Prescrito o direito da FUNAI, prevalece:.·a 

t.r anscr i.ção dos títulos de propriedade das. .au bo r a s , não sendo d~ 
mais relembrar a lei dos Registros P~blicos (Le{ nº 6.015/73.), 

art. 252: 

em 

'f ! 

... .. , 
t 

"O registro, enquanto não cancelado.~ro j' :··(~· 
duz todos os seus efeitos, ainda que, por ·;r 
outra maneira, se prove que o título está ]:.:,i<r· 

,, 1 ' rtr: 
,· 

desfeito, anulado, extinto ou r e s c í.nd í co; ~' 

31. Também, nas alegações da contestação,pat~n 
teia-se a 'falta de sinceridade da FUNAI, eis que a mesma, sem 

que o ESTADO DE MATO GROSSO tivesse efetuado a discriminação, 

por escritura pública, recebeu em doação desse.Estado membro 
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'' ' ', .... 
,:··:{j:,:: 

. -(~i 
··;r: ·~: 

\:tf/· .t~~ '.; 
. -, ';·;~;.~ : 1 

,;. ::;·Jr:\.: 1 

O acordão proferido pelo PLENÁRIO DO SUPRE ·1\f 
MO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da Ação Civel Originária nQ '.~ , 

' : " ·:· 1 

16 2, 2 ª col. d~~ : i. _)}. ! I 
· : ::.:.f i 1 

,.:, ··.(;i!F·. J! 
Trata-se de urna lei válida para os· out.r o s , , /i:=,}i.L:. : 

, 1 ::1 ',..:t"~~-\ : 

mas não pa r a-.s í • Assim, para receber doação de terras devolu~; .. ,\?X"· J, 
·- , .;'.,;;1-s.-,· · t 

tas do Estado de Ma to Grosso, para o assentamento de índios, ···i'a: , )".)f'tt~·,'j1; 
: : 11 , : ·~ ••• 1ifr~~·.· 1 : 

FUNAI entende ser dispensável a discriminação prevista na L~:i .'{JJ;;'. i,' 
1 ,4:-'1'-•)\ • 

nº 3.081/56, ao passo, que, para a alienação feita pelo .Bs t.ado- :>·ff. i 
• I ••• : '~ f 1 

obrí ' . , .:,J.:,:.· 1 

:·· .. :/.~.}. l 
• ~. ' 1 

·~: iá:l::· ' 
I •• 1 h·t>:· 

Todavia,_ como preleciona o eminente PROFES, ·i !\·p; 
! • ~--~ ' 

along~!.. : '. )\· 
11 :·1 .= 

'1 ·, 

F: 

,-. 
r- 
0 ,. 
r-, 
r- 
;- 

/'""" 

r 
r> '- 
r 
~...-... 
r: 
r, 
r> 
r: 
r: 
r 
r": 

r. 
r: 
r: 
-- / •'. 

" r- 
r 
r- 
r: 
r 
r: 
r: 
r- 
r: 
r"< 

/"', 

r 
r- 
r: 
r». 

,,....___ 

r-- 

,,-.., 
,,....., 

(' 

r- 
,.,...... 

,- 
r 
,.....,_ 

r' 
r 
r: 
r= 
r: 

Advogado 

29. 

uma gleba de terras, situada no município 

no qual também se situam as glebas das autoras, para a 

ção de indios Xavantes, sob a chefia do indio Benedito 

04). 

278, faz referencia a essa doação (cf. fls. 

autos). 

membro às autoras, a FUNAI, já, nestes autos, entende ser 

gatória aquela discriminação. 

32. 

SOR WASHINGTON DE BARROS MONT,EIRQ,e para não mais nos 

mos sobre a questão incidental colocada nestes autos pela r é, 

reportam-se as autoras ao parecer daquele Jurista,oferecido em 

questão idgntica, no qual está demonstrada a inaplicabilidad~: ! 
à hipótese dos autos da declaração incidental de nulidade db~1 

títulos dorniniais, como ora pretendido pela FUNAI (cf. doe.~~ 

05 ) - 

33. Outrossim, a FUNAI não tem legítimo int~~· 
1111 ' 

r~sse processual para propor a ação declaratória de nulid~~~ 

dos títulos dominiais, eis que não se admite declaratória in~i· 

dental para afirmação de nulidade, face os ensinamentos de emi 

nentes jurístas. 
!·-. 

ria preleciona: 
PONTES DE MIRANDA, sobre a ação declaratô-,I : <·'·, 

11Não pode servir para fixar a interpre 
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r 
r 
r- 
r, 

Advogado 

' 
tação da lei 11, e acrescenta "tampouco é de . 

adrni tir-se ação declarativa para dizer-se :r 
se é válido, ou não, um contrato, se é n~ 

lo ou anulável,ou· se é válido ou não negó 

cio jurídico ou ato jurídico Strito sensu" 

r: 

r 
r: 
r 
r: 

TRATADO DAS AÇÕES, TOMO II, AÇÕES 

TIVAS, págs. 39-40). 

:.i 
DECLARA, 

O emérito MESTRE, ainda preceitua: 

r 
r>. 
r 
r= 

" .« 
"que a ação concernente à invalidade ~:; 

ação constitutiva negativa, em que se po~: 

tula ser nulo ou anulável o ato jur Ídico, ~;; 

não se confunde de modo nenhum com a açâo( 

declarativa", e conclui: 

r,,- 

r- 

QUEM DESCONSTITOI NÃO DECLARA.DESFAZ".;;; 

34. A seu turno, ALEXANDRE DE PAULA afirma que: 
1 

pre: tanto a declaratória incidental, como a ação declaratória 

vista no art. 49 do Código de ~rocesso Civil. 

r: i•, 
existência ou· -:,1 "visam a declaração da r: 

inexistência de relação jurídica e não de'.. 
' 

claração de direi tos ouldeveres de va Lí.dade' 
;:i 

ou invalidade de ato jurídico11, 

r: 
r>. 

acrescentando: 

,,-.. --· "Inexistindo relação jurídica litígio-:- .. 

r=, 

sa a dirimir, mas tão somente direito,cuj~ 

existência, ou não, deve ser perquirida em 

ação própria, cujo resultado há que depen. 

der do suporte fático que à mesma trouxer 

o interessado, descabe declaratória inci 

dental (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO, 

r 
r: 
r 

r 
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í ·::.,,., i .• , •• ', 
!A' .J _., 

·q , .. /",)\; 

36. Nessas condições, a jurisprudência tem de:.; :·\/} ! 

cidido e a doutrina aconselhado o julgamento conjunto da s a~q~~<"·~\{if~-!,t. ! 
principal e declaratória, numa mesma sentença, e isso se e s t a' . · :; :i:(tf · 
última não estivesse prescrita, solução que nenhum prejuízó a, ·!: :i{··1: 

., ' ., ., ' ., . -: ' . :: .~.:.·:.::.~ 
carretara as partes e so vantagens trara a pronta prestaçao JU: .... ~ ·,,;, .. 

risdicional, segundo se colhe do magistério de SERGIO SAHIONE~; : \?{) 
FADEL quando, referindo-se à ação declaratória, pre leciona , ·:J . !iI·:.:.l 

"Sendo conexa com a ação principal, de\ '.'.,\.,t{ ; 
:i . ,i,·(·l:f!' 

ve ser julgada numa mesma sentença, j unt.a-], :)?(::-:' ,: . 

•. •'. ·1 ..•.•... 1~- .. 
sendo aconselhável a prolação de sentença~:,; · ·(ff/'.;) 

':'' :,: i,l:Jf·.· ]1 
autônomas, em face dos embaraços e inciden·.1 //.L!f.i'.l:. 
tes que daí fatalmene adviriam." (CÓDIGO m{ i <PtJ·.; 

. ' . .: ,;t.,·. t: 
PROCESSO CIVIL COMENTADO, 32 ed., vol. I, : · ···:.:}··{ 

.,. - ~ J' 1·,. '1{ pag. 48, Lnf i.ne L, ; :.'-·,·!i,;/, 
. ' '!'.i;{ .. ~i/,ri~ 

.. , .. ·•·1'''!i'·'1· 1 ~. l r~l:J ' ! ' 
:·. '11:.);1;1 

1Jff 
; 1 

' 1 t 1. ': ~ : : 

'.:' ! 1 
.:!. j. 

':~ >;~ f 
... ·+ · 1 

!:3:J 
' '.',l.'·j 
:,.\) 

.. ' ;' 1· .. ,· ,.· 
:::'.\iJ 

• ;, 1. ··1 
·.·:.:i 
.'· .·, 

. ; :· j 
, j· • 

. /L-), 
{, J 

·- ·······- .. -~· -· ·. ·d 

r'· 
r: 

Advogado 

r- vol. I, 1ª ed., pág. 25). 

29. 

35. EX POSITIS, a pretensão da FUNAI ao 
; 

po s t.u: . -. 
lar a invalidade dos títulos de domínio das autoras equivale a:·i 

r 
r: 

uma ação constitutiva negativa, a qual não se confunde com a,: 
ação declarat6ria incidental de nulidade por aquela ajuizada} 

i., 
PONTES DE MIRAN' daí repetirem as autoras com o emérito jurista 

DA: ''QUEM DESCÓNSTITUI NÃO DECLARA. DESFAZ." 

r: 

r 

r, 

r> -; 

,-.. 
' 
r 
r. 

DA PRELIMINAR SUSCITADA PELA RÉ 

r: 37. A FUNAI alega ser inépto o pedido prearnb~. -- 1 lar, e isso sob o falso argumento de que a indenização não pode. 
'• 

r: 
r: 

ria ser exigida concomitantemente de três pessoas jurídicas di~: 
tintas, duas·de direito pJblico (União Federal e o Estado Fede:· _, 

rado), e outra de direito privado (FUNAI). 
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r 
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r- 
r- 
,,-- - .,., 
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,--. 
rr: 

r: 
r: 
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r 
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r: 
r. 
r 
r: 
r> 
r>. 
r-, 
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r: 
r: 
r: 
r 
r: 
r+. 

r: 
r: 
,,...,., 

r 
r= 

r> 
r-- 

r: 
t""' 
r,,, - ' ,,-. 
r- 
I,,......._ 

r-: 

r> 

r- 
,,-... 

r 
r> - 
r-,. 

r: 

Advogado ·~, > ,,_ 

NADA MAIS INEXATO 

38. No que concerne à UNIÃO FEDERAL e a FUN~I; 
1 ', 

são elas litisconsortes passivas, ex vi de disposição legal.No 
' ' 

que concerne ao ESTADO DE MATO GROSSO dispõe o CÓDIGO DE PROCES , , 
SO CIVIL: 

"Art. 289 - É licito formular mais de 

um pedido em ordem sucessiva, a fim de que 

o juiz conheça do posterior, em não pod~n 

do acolher o anterior." 

Trata-se, também, de competência consti~E 

cional "rationa materiae", ex vi do disposto no art. 109, XI, .• ' 

da CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

Decreto nº 68.377/71, sendo de se salientar o trecho do 

cerda Procuradoria Geral da República, apresentado em 

dicial idêntica, oferecido e admitido pelo PLENÁRIO DO 

••• 1. ;:, .r . 

. "Trata-se de ação de desapropriação 'in 1, ·.:<>:;;;. 
- . ···4t!'• 

direta preposta .contrra; a União e a FUNAI, agin /:)J_\· 
. : ,•.i\i,'.J·iJJ-: . 

do a ú1tima como simples mandatária ªª RFi·:/rn:(f/n·· 
meira, o que implica dizer que a conden·a- 

1){:i-,J} 
: ... -., .•.. , 

ção da FUNAI trará reflexos diretos no .pa : .. : :.1\\\ 
. 7. i:~::1:-~:rfr 

tr imônio da União. Tem esta, portanto, ti :/\';;{{'!· 
1 - ; !t• ~-.f.t 

tular idade para figurar na ação, não na · ,·: C'1•• 
1 ' ' i .~· 1l •• 

qualidade de mera assistente adesiva, mas~; ··j· 
'•,' 

como li tisconsorte da parte p r i nc i pa Lc " : '. ·::·r\. 
:, 1 ::, 

,; 
·-~ •• 1 

' .. ,:,·· .- ' 
•1' ' 

1 ••• ' 
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r--- 
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r> 
r: 
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r- 
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r- 
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Advogado 

zs, 

"Ora, no caso em comento, corno a União, 

figura corno mandante, e a FUNAI corno mera 

mandatária, tem a primeira, mais do que a':•· 

segunda, legitimação para, em nome piópti~' 

responder à imputação feita na demanda." 

"Composto por essa forma o pólo passi 

vo da relação jurídica processual . 

{cf. fls. 249).11 

40. IN CASO, identicamente, trata-se de desa; 

propriação indireta decorrente do descumprimento pela FUNAI do· 

Art. 2º do Decreto nº 63.082/68 {fls. 284), o qual tem o se~(: 
,1' 

guinte texto: 
"Art. 2º - Fica a Fundação Nacional 

do Indio autorizada a entrar em entendi-.,; ,' 

r> 
r: 

mentos com o Estado de Mato Grosso, · com 

as prefeituras locais e com os legítimos 

proprietários, se eventualmente existirem: 

para o fim especial de obter doações bem 

como a efetuar as desapropriações indis 

pensáveis ao cumprimento deste Decreto." 

r 

Tais desapropriações foram no texto dess~· 

diploma legal consideradas como indispensáveis, isto é, absol;i 

tamente necessárias, ou essenciais, ao cumprimento ,ido citado ,' ',, 

Decreto nº 63.082/68. E, pergunta-se, qual a finalidade do De'· 

ereto? A resposta é óbvia, e consta do seu art. 1 º, ipsis lit'e 
ris (cf. fls. 284): 

r-. 

"Art. 1º - O Parque Nacional do Xing~ 

criado pelo Decreto nº 50.455, de 14 d~ 

abril de 1961, área exclusivamente reser~ 
r-. vada aos silvícolas, na forma do artigo 
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1 r, .,,rrc.,, r·~r-· 1~~"'"""/í'~,110~· · l ' ••r,'1• . •• 1 "·•: :., \\t:r. · ,, ,·,, ·r."',· :· 
' ' ' •J' <j) ' . ,: : /',; ,, ' 1 
1T"• ' r.;:);).~i 

1, '·· '• • ' • • • 0 • O • OI • 1: • :!';\': J 
. .J .;',('! ,,:;f~;j 

;2!8' ',:• ,i··1 ,,· . ·': ft/.1 
'. ; • j:' i:t:· 1 

)tt11 
' ' .. , .. ·, .1 

......... ' :J,~} 
',' 1 '" •/ •,11•;,;,r,~ , , !~:, ,, ;,I,. ., ,cf,.1;Í ! 
·· · i!~.:1·•;.'/~rM, 

• ~, -1 !,:tk~h1( 1 
:·.' ;1s"1:-/tj 1 ""•,:•!~~~[ 
. .:t:1~·. ( ~· 1::~~;~t::Ltt l 

' ,,w;••', •j f ·:,-i>•:~,,t.' l•L '} ·i;J,. l'.j 1 ,': .:~r.,!~ .:.ri ; 
: , ,! r~/1 {1..!·~· ; i.: .(r,~J :JI 1 

1 , ~ -· f.. • 1 ,•, ··: '1·.:.,J'1. : .. ,,...r· ... 
':,1 •.. fü11:;1'.i d e,:- · ... ,,1.i;:,'.,,. 

. . . ' , l :it;~r.:;,n j 
claradas II bens da União" pelo art. 4 º, IV., : .: !:/\:-! 

·,. : , ·\yI:ji 
da Constituição Federal de 196 7, e .esse pre , . ;;;;;~;''; 1 •,- !''.;:'fl:.1i,;,:.1 
ceito não tem aplicação ªº caso sub judie~ ,i,:U:f.?t!~H 

· .: : :,')r1;r-~~Yi ! 
eis que um ano depois de ser promulgado .·~· _.'·:f:?i'I 

,1 ••. , 1·· 
através ' .:rr .i 

:' :,,.;,:, ! i 
do Decreto n º 6 3 • O 8 2, de O 6 • O 8 • 1 9 6 8 ,a UNIÃO · . · (( 1 j 

FEDERAL determinando a desapropriação das · · t:· 1: 
' '1 ' ':· .:,1 

aqs ! : ·:::::J~:: j l 
autoras ; : :::,;,,s,i,,: 
daquel~ :~! }J;;:;i?· j 

' .'.' ',t;:-:.t I f 

dispositivo constitucional. 11 
• ,, /'.[·}f::J'1 

< . i'.:~'f,ji 
Realmente, face o ESTATUTO DO INDIO áie~~j. (::/[i< 

:t.:t·,· :. 
\{~-li{ l. 

cupadas imemorialrnente ou tradicionalmente·;- e nem estão .i nc Lu.i.l l .it·)1i·: 
das entre os "bens da União", corno se conclui do c~nfronto d6s ; .\tltt:;:-;:j; 

1' 
: 1 '', !1'1;~:t'J) fl~~.J 

itens I e II do art. 17, da Lei nº 6.001/73 sendo que o item I'I·,:·\f(::;: 
' ,, ,. ,. • 1 

do art. 17 deve ser interpretado conjuntamente com o parágr~fo , i<>·; 
único, letra b, do art. 26 do citado diploma legal. ::·.ri··:/ 

: ' . 1 
1 1 

,I, 
! : 

r: 
r- 

Advogado 

186 da Constituiç~ os efeitos do 
art. 2º, item VII, do Decreto nº 62.196,de 
31 de janeiro de 1958, passa a ter os se 

guintes limites: 

r: 

r: 
r: 41. Data vênia, as autoras, nesta passagem .r~. 

' 
portam-se ao que escreveram em sua petição inicial, e que ºf~ 

•,; ., 
r 
r: 

transcrevem (cf. fls. 59): 

"Terras ocupadas por indios foram 

quele dispositivo constitucional 

r-. terras destinadas corno área reservada 

indios, dentre elas as glebas das 
r=. reconhecia estarem elas excluídas 

42. 

reservadas aos indios não se confundem com as terras por .. eles! o ,,- 

Assim, dispõe o ESTATUTO DO INDIO (cf.fls. 

304/305): 

'! 

"Art. 17 - Reputam-se t.e r r a s Lnd.í qeriesel :.·.·::[ .. ii.!: 
' ·:_;'fkii'. 

' :·,,,' 
• ' 1 1 

1 ''' 
',• .·'· i i 
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r- í; 
tilização das riquezas naturais e dos bers 

nelas existentes, respeitadas as restri- 

-~--.:·. ---~, ·,;: 1 ,' • ,, x ... J.111:t,'--• .1 • i':f., 
I l ' v l,nil.. _ 
; r~! s ..... ,, . .. · 

.•.. ,~-~- 

Advogado 

I 

' •.. 11..:)l'.4( 

i. ) -: 

.9 Fls:'{.aijd:_ ~- · 
,<"-~ V 

. ' \-<:). • ~ .. ::,\I'· 
as terras ocupa -. abitadas ··pé.- 
los silvícolas, a que se referem os 

artigos 4º, IV, e 198, da Constitui 

r: ção; 

II - as áreas reservadas de que trata :o - r Capítulo III deste Título; 
r: 
r 
r: 

III - as terras·de domínio das comunidade~ 

indígenas ou de silvícolas. 

r: 
da, no que diz respeito as áreas reservadas, preceitúa: 

r- 
.,-.. 
1 

CAPÍTULO III 

DAS ÁREAS RESERVADAS 

"Art. 26 - A União poderá 
r- 

r- ções legais. 

Parág~afo Único As áreas 

na forma deste artigo não se confundem co 

r as de posse imemorial das tribos 

podendo organizar-se sob uma das seguintes 

modalidades: 

a) - reserva indígena; 

b) - parque indigena; 

e} - colonia agrícola indígena. 
r-. 
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r: 
r 

30~ 

No caso sub judice: PARQUE INDIGENA ''.·f':DQ~- 
,: 

XINGU. 

r: 43. IN CASU, embora tenha sido autorizada pe 

r: 
r 
r: 
r 

la UNIÃO FEDERAL a FUNAI não procedeu as desapropriações indis_ -, 
1 

pensáveis (absolutamente necessárias, essenciais), previstas< 
:,1 

no art. 2º do Decreto n2 63.082/68 (cf. fls. 284}, e num p~sse 

de mágica tais terras, dentre as quais as dos autores, as do:- 

Estado de Mato Grosso ·e as dos municípios, passaram a integrar.; 

o patrimônio da FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO, pessôa jurídica de: 

direito privado, corno ela própria reconhece na contestação, ex 

vi do disposto no Decreto n2 68.377, de 19 de março de 1971,ip, -·, 

· :·11 
,,-... 
I sis literis (cf. fls. 292): 

r- 
r: 
r: 
r: 
r": 

r> - 
r- 
r 
,.-. 
r> 
r> 

r 
,-.. í ~ ,_ 
r> 

r> 
,....... 

r: 
r> 
,,-. 
r> 

r 
r> 

r 
/"' 

r: 

r> 

r> 

"Art. 42 - Constituem patrimônio 

FuQdação, afeto às ~uas finalidades: 

·,· 
da:: 

I - o acervo de bens dos extintos Con: 
selho Nacional de Proteção aos· 

Indios e ·Parque Nacional do Xin 

gu." 

II - 

Assim repita-se, por um passe de mágica, 
terras de domínio de terceiros, sem que fossem de sapropr í.adas .] 
nos termos do Decreto nº 50.455/61 (art. Sº) e do Decreto nº: 

63.082/68 (art.' 2º), passaram a integrar o patrimônio da.FUNAI 

- FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO, pessôa jurídica de direito priva.- -:-\: 
do. .:-: 

44. Tal prestidigitação é conf~rmada pelo S~ 

P. O. - SERVIÇO DO PA·TRIMÔNIO DA UNIÃO, conforme consta de seu· 

Parecer, nestes termos (cf. fls. 366/367): 
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, r 

e, assim, ambas respondem pela indenização devida aos autor~s; 

face os atos ilícitos por elas praticados. 

Advogado 

r. 

r 
r: 

r- 
"2. - o 

tence à Fundação Nacional do Indio,pessoa '. 
'' 

jurídica de direito privado, com patrimô. 

nio próprio (Decreto n2 68.377, 

março de 1971, artigos 1º e 4º, 

' 
.de 1 9 de, 

item I)~ 

r 
r: 

3. - Do exposto é de se conclµir que: 

o requerimen~o de fls. 1/4 envolve assun~· 

~-- 
.r' 

liário da União." 

- ' Dessarte, trata-se de um autêntico 

lionato oficializado. 

r 

r- sem desapropriadas, 

(FUNAI), nos termos 

que, tendo sido autorizada a desapropriar essas 

de procedê-las (Dec. 63.082/68, art. 22}. 

r: 
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· MT. 1· .. , r 

' . . i :;: ; \~;;(·i / 
4 b-- '..;:;() 1 :-·::·1,f. ,,ii , ; 

- •;. "1;~'.!i 
.. i·"'', :. 1 

3~. I·~ .· ff:1 
·,)/:f';/ 

47. Isto posto, o pedido nã:S'é."",inépto como pre ··.;.!t(k~i 
. . ' ~ ; i ... ~~ibt ! : 

tendido pela FUNAI, e no que concerne a pretensão do pedido al· .: 1 :;)t.;ff./i i 
, :•1' IJ1f'1\'•'1 :, 

terna ti vo das autoras contra o ES·rADO DE M.i'\TO GR0.3S0, este ba-. •., ,·:·;:/('t-i( 
' i ,:,';t:_ '' 

seou-se no diploma processual, e nas diretrizes traçadas no Pa :·.::'.~;,"·: - . :·! ·~'. ', .. :• : 
• f i • :~··, : 1 

t11: 
,,•,,-).,,,8;,,· ,-1 

: !':i: :;~~1,~.r;'· l: ·{.ir·:·,itt~r ,1 ·.;t:! '!J~;[!,:~ :, i'.'.'.,~~:':,H 
::;;;;\ 

. '• "~*··'"' i' ': ' 1 ' : ; ::11..:;r~i:' 1: ', ' 1 o 1p~.···· • 
a} - para haver da União a devolução das ·; .:li:,\];r:..11 

': ' : }!r::i-ic::.' 
glebas, sobr e as quais inexistir pos ,J,,,;;'.f€1}:t. i 

! .I":' ,,,U.:Y::_,, ,. 1 
,'I •.~ <lj'J~: j 

se de silvícolas, nas condições su ··'}'lf·, 11 - ,;·1i,,rt1-, J' 

pra di ser iminadas, ou a respect:i va "- ·.)\·) :· ( . :;; [:'-· . 
indenização, com base no justo pre- :,\(f:::: 

. l,,.,7 

ço, visto ter ocorrido a ocupação, .. >.. 

sem depósito prévio do preço; , ·· :·::·1J{., 
'11 l ·11 ':h(:1:t·.:; 

b) - para haver igual indenização do ~~=-- ,:-'.;·::;J:f : 
: . . ;: .f~ i:· . ! 

tado de Mato Grosso se resultar pro ."<::::;f ; 
.~ ·, ,:r.;,v···. 

"ben ~ 1·:a'.:l ;.(.tt~(·· ! 
'-J ,::, ' 1 ~i ·~: ::~::1tíft:. ; 

•, · • 1, ,,.'r.t:1.: devo . !rf,~~···· 

'l~1iI!! 
Tal diretriz se afina com o disposto no C~;·i·::}g.:• .- '•1 ,'t\,, : ' ' i i·'. 

DIGO DE PROCESSO CIVIL (art. 289): 11É lícito formular mais de:.';~~-,. 
um pedido em ordem sucessiva, a fim de que o juiz conheça do.~os :1 ·:{{{· 

. ''!•.'-. .. 
1 :;~ -· 

1 :1,: 
1 : ;~. ' • 

'1 ·.,::: 

r: 
r- 
r-. .- 
r=: 

r 
r- 
r> 

r> 
r> 

r- 
r: 
,....... 
' --.. I 

I""'°' 

r 
r 
r> 

r> 
r>: 
,-..... 

,__... 
r-,. 

r.. 
r- 
r-- 

r-- 

r-, 

r 
,---. 
r: 
,-.. 
,,,.... 
r-,. 

/" 

-- ,,...._ 
,-..... 

,,-. 
I,_ 
I,_ 
1,,.. 
1,,..... 

1~ 
\~ 
1~ 
1 l 

.•.••... 

1 ...• 

1 

' 
1 •..• 

i.., 
1 .... 

Advogado 

recer do PROF. MIGUEL REALE, brilhante· :advogado e mestre de 9/ 
rei to constitucional, do qual consta (cf. fls. 05 e fls. 153/ · ., . 

l 5 4) • 
'ti 
'I 

:'ti f. 

seg\~~ UÉ claro que, além do mandado de 
rança, assistirá a Consulente o direito.:4~ 

~ / ! 1 • 

propor ação ordinária contra a Fazenda Nq; 
· ~n i 

cional e a Eaz end a Estadual ·:de::. -~Matd· ·.G:rws 

so, se for impedido de realizar os :seri~J:. 
.. , I· 

ços programados na área da reserva: 

vado ter este vendido 
União", como se fossem terras 

lutas disponíveis." 

terior, em não podendo acolher o anterior." 

nal 
XI) 

Também, trata-se de·.competência constitucio 
"ratione materiae" (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, art. 109, 
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r- 
r- 
r- 
r' 
r«: 
,,.... 
r- 
r> 
,.~ 
r> 

r: 
r 

--- ~ 

" r: 
r: 
r: 
r-- 

r- 
-- r 
r: 
r- 
r 
r- 
r, 
r 

r: 
r: 
r> 
r 
r- 

r> 
,,_... 

r: 
r> 
t"""' 

r-. - I 

r: 
r- ~- - ,,.....__ 

r 
,,,--_ 

r: 
r: 
rr- 

r: 
r> 
/> 

r- 
r: 
("-"' 

r 

Advogado 

48. Todavia, se, diretr i:- 

zes, V. Exa. entenda excluir o pedido das autoras contra o ESTA 

DO DE MATO GROSSO, formulado em ordem sucessiva, a ação sub ju . .,... 
dice deve prosseguir contra a UNIÃO FEDERAL e a FUNAI, estas Ii:_ 
tisconsortes passivas, conforme parecer da Procuradoria 

da República, acolhido pelo PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL 

RAL (cf. fls. 248), e também ex -v i da Lei nQ 6';001/73, 
I 

( ESTATUTO DO INDIO - fls. 309). '· 

Geral 

FEDE.:.. 
•· :1 

art. 63 

·: 
! 

49. Nessas condições, se V. Exa. considerar-i~ 

incompetente para julgar o pedido formulado contra o ESTADO. QE 

MATO GROSSO, como afirma a UNIÃO FEDERAL (fls. 629/630), também 

não terá condições para apreciar a declaratória incidental 

nulidade dos títulos dominiais das autoras (aliás declarat6ria 

prescrita - prescrição extintiva), proposta pela FUNAI ~m sua 

contestação em 06 de dezembro de 1988, ou seja trinta (30) anos 

após a alienação das terras pelo Es·rADO DE MATO GROSSO, isso con 

forme decidido no julgamento da ação Civel originária n2 35.5:~I: 
em 14 de abril de 1988, pelo PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEQ~ 

RAL, e de cuja Ementa do Acordão se destacam os seguintes t?~~r 
cos (doe. n:2 06 ) : 

• 1 

"Tratando-se de ação de indenizaçã,?I; 

por desapropriação indireta, em que os ai 

tores são proprietários . 

"Ação declaratória incidente p r opo s t a]: 

pela União, ao contestar. SÓ se admite s~I' 
ja ela requerida quando o juiz .~,·da-·:,'.. ·açãc;>r 
principal for competente para ela em razão· 

da matéria ou das pessoas." 

50. Assim, ao contrário d~ alegado nas contes- 

tações, trata-se in casu de competência constitucional ration'e 

materiae face a CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 {art. 1 O 9 r XI ) r es 
ta promulgada ap6s o trânsito em julgado daqu2le ~cordão da EX 
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;;;_ iJJjJ~I 
. 6 :;;gs / ,·,.,i .: ~,;·., -· ': - .', ~:::~~'.~::;: 

:-(t.11· . ' 

3,~- . :< ';_ 
. :· : .. =i! 
t. "I 

, . . . . . :f.ítJi 
As autoras, contra a declara tor a a 1nc1d~p:: 

1:; 
;',:;!~~i:;I 

tal de nulidade dos títulos de propriedade das terras sub ··.jü~.li1: /if~i:t,11 
•.- •....... •:f.,·'11 

ce, arguem a preliminar de prescrição extintiva, e no mérito ~~r. · \!;t;?'·f/ 
,; '.·.):j~~t!! 
'·?,1"1'.f1 :1r,:;t,ti 

,·.: 1 ,,( .:.!,jj•\11)1 : ·: .. /:·:~:11 
52. Outrossim, face o d í s poe t o no art. 252 da .<:.\;l 

• • :~; ,i1 ·~. 1: 
Lei n2 6. O 15/7 3 ( LEI D~S REGISTROS PÚBLICOS), bem como conso~·n, .. ·: :·r:H?!l 
te o PARECER DO MINISTERIO DO INERIOR ( cr , f ls. 3 21 ) , pr eva l.ecem }\fl:;(if 

i .·,,:,,.;;-· 11 

os t.I t u Lo s de propriedade das terras (cf. fls. 78), devendo a · .. ;.l.tf-:;J 
• 'l•º.f" 11 

ação sub judice ser julgada procedente, eis que nesse caso, ?S?: ;::):j(~i:r.JJ 
mo_ bem. reconh~c~u, o, PLENÁRIO DA EXCELSA CORTE, n~ julga_m~n.t~ ~a ? !i?~i!}{j' 
Açao C1vel Or i q i na r i a nQ 355, delas as autoras sao propr1.etar1.as1 ::-.'./?:!/i!l 
(doe nº 06 ) 1 • ··.:A 11 

- • • ' 1. \r'f.•, ', 11 
. : ':·.'.·; :·. :1 

' : 11· 
1 : 1J .·: :. , 

! ·,.,1.·.i'. ·, .. J~ .. ! 
.' ~'::i~;ft~~j 

' 1 1:'J'\(~•,!l;1t ~ 
i:· ·.l::::Ji~: jl 
:.- õ-.,~:h:: il 
i,:ft1ll 

. ! '. ·:~;~:~:\ ;1 :·).)/j 
'}:",;Ç.' .: 
-.!···i· j 

P.~O . '. :'<:Jfn 
cessu3l, em sua contestação, eis que, embora referindo-se ao DS ;:. : 

... - :.':'.:'·;· J 
ereto nº 50.455/61, ocultou o seu artigo Sº, bem como ao se re ,\:}::--:-; 

ferir ao Decreto nº 63.082/68, por ela descumprido, deixou q~ -:,n;;{t!'.i 
'}.',•. !; 

mencionar o texto dos seus artigos 12 e 22, nos quais as desa- :·: \ 

propriações foram consideradas pela UNIÃO FEDERAL corno sendo i~/ ;:,::\·::< ~ 
·- ' :: 

... ;--:-:_ li 
,, :· 

r> 
0 

r- 
r> 
r: 
r-. 
r- 
r> 

"· ·,.._ 
r 
r 
r> 
0 
r: 
r> 
r- 
r: 
r=; 

r> 
r--r---, 

0 
r-.. 
r: 

r- - ' ' 
r: 

r> 
r: 
r>: 

r: 
/'""', 

r>. 
r 
r: 
r: 
r> 
r-. 
1 
.,....._ 

Ç" 

r> - - ~ r: 
r> 
.--.. 
.--.. 
r- 
r- 
r> 
r: 
r>. 
:' 
,..,.--. 

r: 
r 
r: 

----. 

CELSA CORTE. 

Advogado 

51. 

ela incábível e inaplicável à espécie. 

Assim, insubsistente a preliminar suscit~~ 
da pela FUNAI, no sentido de que as autoras são carecedoras :4.a 

:1 \1 

ação sub judice frente à ela. .. 

DA PRETENSÃO DE MÉRITO DA RÉ 

53. A FUNAI demonstra má-fé e deslealdade 

dispensáveis, isto é absolutamente necessárias e essenciais, 

cumprimento dos citados decretos federais (cf. fls. 282 e fls. 

284 dos autos). 

As alegações da defesa por ela formulada 
' 

infringe toda a legislação federal relacionada no ítem destape 
tição, além de desrespeitar, as informações e dir~trizes dos P.A 

ao 

1 
... 1; 

• ' Ir 
'1 •J,• 1, . : i_.·/ l( 

. ' :. i"- !j ..: .:=··~ .. :, 
·.' ,•' :: :1 

'! t, 

·! 
! 

1 

.· i ~, 
·! ···---·----~· 
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" r,. 
,,--.. 
~ 

r> 
r: 
r: 
r 
/""\ 

r>. 

r> 
r--, 
r>. 

r-. 
' ' 

r=: 
r: 

r-, 

0 

r> 

r 
r: 
r: 
r 
(', 

,,.-...., . 

r....._ 

,...., 

r- 
r> 

r- 
,---.., 
r" 

r 
r>. 

r- 
r 
r: 
0 
r> 

r- 
r> 

r>. 

·" ,, 
!....r, 

r-. 

Advogado 

54. 

São Paulo/Cuiabá, 17 de 

Martins Lar a 
'.'I' 

,·! 

/t8: 
;::(:._:, 

Rua Senador Feijó, 115 - 2.0 e 4.0 andares - Tel. 35-7166 (PABX) 

-·--- - -- .. ···- - -- -· j 



r- 
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r> 
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,,-... 
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,.....__ 

r: 
' ,. r=. 
\r· 
r: 
,..-.. 
r- 
" 
{', 

r- 
0 

" 
r>. 

r-. 

" 
(' 

r- 
(' 3 

r: 
r: 

" 
{' 

,......._ 

. ,,,...., 

r- 
,......, 

r>. 

rr-. 

(, 

,-, 
,.,-..., 

,~ 
(' 

,.,-. 
(' 

0 

0 

r-. 
{' 

" 
" 
r». 

I'"'\ 

" 
" r=. 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RELA~OR DA 

AÇÃO CIVEL ORIGINÁRIA N2 403. 

1 ''"' 

·i:Y.~, 
t~r:, e:::;. 
~·;~7 -.;-: 
..•.• ·.~ :!1,- .• ,•. 

•, . . ' .. ' -A . _,... ,. 

<.n. 
cp 

89 • ''J 1~ .•. ,' 

1. ~ :'.'~. :' : 

( · .. ' 

-··' ·:· ~ ,• 
} • r'" ;, , 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
o -~., 
s> 
N 

t. C-' 
00 

1 • ,;, • ~ 

~· ,.. 

mitanternente e alternativamente, urna ação. ordinária de indeni 

zação contra o ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no art. '107 

2. Assim, e somente ad ar qumerrt.andum;' 's í os 

embargantes tivessem requerido a denunciação da lide ao Estado 



r: 
,. 
r: 
0 ,. 

r 

de Mato Grosso com fulcro no art. 70, I, do Código de Processo 

Civil, corno ficou decidido no acórdão embargado, o que,repita 

se, não é o caso dos autos, o Estado de Mato Grosso nos termos 

do art. 74 do citado diploma processual, aditando a petiçã~ 

inicial, iria figurar como co-autor e litisconsorte ativo dos. 

rr-. 

embargantes contra a União Federal e a FUNAI, 
réu da ação ordinária de indenização tal como 

sua citação na petição inicial.> 

e nunca como C0""7 

foi requerida. 

3. O dispositivo processual em que .:se lou 

vou o acórdão para excluir da relação jurídica processual o Es 

tado de Mato Grosso tem o seguinte texto: 

Art. 70. A denunciação da lide 
, 
e o 

brigatória: 

I - ao alienante na ação em que ter~! 

r=. ceiro reivindica a coisa, cujo domí: 

nio foi transferido a parte,a fim de' 

que esta possa exercer o direito' 

que.da evicção lhe resulta. 

r> Ora, ao contrário do decidido no acórdão 

embargado, além dos embargantes não terem denunciado a lide ao 

Estado de Mato Grosso com fundamento naquele dispositivo pro~ 

cessual, eles foram bem precisos e_ objetivos quando, afastando 

da lide o instituto da evicção, deixaram textualmente express~ 

r: 

I"""'-·· 

em sua petição inicial (fls. 9): 

ºA ação ordinária de indeni:;,;ação p~o. 
•.· 1 

a Lt.e r na . 
·-! 

r> 
posta, Goncomitanteme-nte, e 

_,........ 

r> 
~ 

0 

('"°'\ 

r-. 
,. 
r- 
0 

r" 

r' 

0 

r- 
r- 
(' 

" ,,-.., 

tivamente, pelos autores contra o ES 
TADO DE MATO GROSSO, não é de evic~ 

• 1 

ção. Seu fundamento é mais amplo,qu. 
•'•.'j • 

seja, o da respons.abilidade objeti và 
de que trata o art. 107 da Constitui 

ção Federal ... " 

. ',,. ·•.·'' ' . ~ .· ! ,, 
' • ~ ! 

, . 
s.: 
.'!"· 

1 
1 
f 

1 
1 .. '! 
i 

~ . ; : .,. 
; • :·i" 

,! ': 

! •• 

.-. 
·:,:.. 

,•.J·• 

'; i!:tJ 
•• '1 i-~ 

., 
> •• 

:!r,.; ::~!~-;: . 
.,)('.:. 

do acórdão embargado, e de julgamento extra petita,pois o Juiz 

Trata-se, assim, de eviderite· inexatidão ,~·· 

:.-: 
·(. -~ 

), . 

'• : 
. : . Í" j .. 1 



r: 

r: 
r- 

deve decidir a lide nos termos em que foi proposta, 

defeso conhecer de questões não suscitadas (Código do Processo 

Civil, art. 128). 

r: 

4. Acrescente-se que, em abono daquele pedi 

do contra o Estado de Mato Grosso com fundamento no art.107 da 

Constituição Federal de 1.967, os. embargantes também fundamen· 

taram esse seu pedido em jurisprudência da EXCELSA CORTE;e, em r: 
r- sua petição inicial~ transcreveram o seguinte trecho do acÓ! 

dão, publicado na RTJ 88/614, e proferido no Recurso Extraordi~i 
r: nário nº 85.595, ipsis literis.(fls. 10 e fls. 11): 

"3 - 
r: 

Além disso, seria.ilógico e afronta-:' 

ria os princípios da e coriorn.í a processual,. 

obrigar. o.: segundo comprador. ·a. mover ação 

contra seu .vendedor para que este ajuizas' 

se depois a mesma ação contra o primeiro. 

vendedor. Isto, para e conseguir a inde 

nização pelo ato ilícito praticado apenas. 

pelo primeiro vendedor. 

r, 

r»: 

5 - O Estado foi responsabilizado ci 

vilmente .pelos danos decorrente.s da ilíci_: .' 

ta expedição de títulos de.domínio sobre 

coisa alheia. A decisão seguiu a orien 

tação dada por este Colendo Supremo Trihu 

nal Federal no julgamento do RE nº 63. 476. -: 

Do voto do eminente Ministro Djaci Falcão; 

nos embargos opostos a essa decisão, cons 

ta: 
r- 

"O respeitável aresto ernba r qa do ·aco- 

lheu o recurso extraordinário tendo em 

r: vista que i~ casu não se trata de simples 

pedido de evicção (art. 101 do Código de 

Processo Civil), mas de questão mais a~ 

pla, ou seja, indenização pela prática de 

r: verdadeiro ilícito" ( RTJ. , 5 9 / 4 3 3 ) • 

'.i 

~ - . . i 

: • ! 
, - , ,r 

... '\ 

:·1 

_______ . ...,, 



r 
r: 
r, 
0 

r: 
r 
r> 
r- 

Mostra esta transcrição não 

acórdão recorrido divergido da oriene 

do .Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, 

-r- eles se ajustam". 

(Os grifos não são do original) 

te MINISTRO ALDIR PASSARINHO, o Supremo Tribunal Federal 

r 
/", 

gou no mesmo sentido o Recurso Extraordinário n~ 96.322 

115/757),tendo oa embargantes transctito em sua petição 

cial trechos desse julgamento {fls . 11 à fls. 1 8) . · 

.. r 
f'-. 5. Isto posto, alicerçados no ,. Constituição Federal de 1.969, e na jurisprudência do SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, os embargantes deixaram explícito em sua pe 

tição inicial {fls. 1 O 1 ) : 

"Também r alternativamente, ··,nos ·termos do -·· 

art. 107 da Constituição Federal,requerem 

a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao 

pagamento das paryelas especificadas no · !; 
pedido contra a UNIÃO FEDERAL e 'a FUNAI, . ; 

e se ficar provado, no curso do 

r 

processo, ·.: ;, 
. . •! 

ter o ESTADO FEDERADO alienado a non .domi•.i·} 
no as glebas de terras sub judice ( Const{ :., 

'• 
tuição Federal de 1 . .9 46, art. 21 6) ,'confor ; : 

Tri: '. -. : -- 
me jurisprudência do Egrégio Supremo 

hunal Federal (RTJ 88/614 e 115/757).'11 

,,-- . -. configurado ter ele praticado ato ilícito absoluto ·de ordem ,. 

constitucional, sendo àe se acentuar que não foi requerida 

r<, 

los em~argantes sua condenação com fundamento no instituto de 

evicção (art. 70, I, do C.P.C.), como erroneamente decidiu o 

acórdão embargado. 

6. ~ Nessas condições, embora reconhecendo-se 

r: a incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, para julgar o pre 

r=, 

:d' 
'' 

- 
1 
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i 
i 
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,, 
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p~ssoas distintas de A ":" to público, capaz de firmar consti tu __ · : I , .'·r:,.~. 
c i ona Lmerrt.e a compe t.é nc í a do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ;_J i.,':;:(ii 

' •,,., ,· 

. ;J'f 
Esse seria o fundamento jurídico correto pa ,' ."i-i:N/ 

'•, ! -r :1!;~·':-' 
ra que o SUPREMO ':r:'RIBUNAL FEDERAL se ,julgasse incompetente . p~~( ! ":: . .:tij}fi 
ra processar e julgar a ação proposta pelos. embargantes, mas~ ~~: 

nunca pela exclusão do Estado de Mato Grosso do polo passivo /;i · · ':;:, ·'i[~J. ; 
. . .. ; : !t :i ~t~( ; 

cuja condenação foi requer ida pelos ernba r q an t e s se ficasse pr o :; .· ·.\ \(\ ; 
.l ,, . ·::·:·,:.-· 

vado, no curso do processo, ser ele o agente do ato ilícito ab: · :\>i;· 
.'f .,. 

soluto,décorrente de infração constitucional · ao art. · ·'.216 da ··.:)-·r: .. ··. . : !:': '.'f,{:/f>';' 1 

Constituição Federal de 1 . 9 4 6, e ao art. 4º, IV, da Constitui, ;-':::,(1: : - : : ,,·,:~~:~ ·, 
ção Federal de 1 . 9 6 7. .,:?;i:;r : · :t::hr: 
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sente feito, dele~não pode ser excluído o Estado de 

so, o qual, nessa relação jurídica,fi1qna.;no polo passivo como 

co-réu, conjuntamente com a União Federal e a FUNAI. 

A incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDE·1 

nq.;! RAL decorre do fato de que na relação jurídica processu'al, 

polo ativo figuram apenas pessoas físicas de direito privado;,; 

e no polo passivo pessoas jurídicas. de direito p~blico - União·. 

Federal e Estado de. Mato Grosso. 

7. Assim, na relação jurídica processual, nãti: 

figurando o Estado de Mato Grosso no polo ativo, e a União 

deral no polo passivo, não existe conflito entre essas 

Fe 

duas· 

Ressalte-se que os embargantes fundamenta· 

ram sua petição inicial no art. 107 da Constituição Federal de 

1.967, e também na jurisprudência mansa e p~cífica do SUPREMO. 

TRIBUNAL FEDERAL (RT~ 88/614 e RTJ 115/757), e não no institu- 

to de evicção aludido no art. 70, inciso I, do C.P.C. 

roneamente consta.do acórdão embargado. 

como e!_; 

8. ~Isto posto, tendo. o Estado de Mato Grosso 

para figurar na presente demanda corno co-réu,e não. ' ,;;,, 
sido citado 

como litisdenunciado corno por ele alegado, o Estado-membro d~ 

ve continuar a figurar no polo passivo da.relação jurídica pro.1 

cessual, a fim de que seja apurada no curso do processo 

responsabilidade objetiva, de ordem constitu6ional, por 

sua 

even- 



r: 
r 

tual ato ilícito absoluto por ele praticado, ou seja, ...•.... 
tualidade dele ter infringido o art. 216 da Constituição Fede- 

ral de 1.946, e o art. 4º, IV, da Constituição Federal de 1967) 

- 1 

r 

Esse é o entendimento jurisprudencial do SU 
' - 

PREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando a demanda fôr proposta com ful 

cro no art. 107 da Constituição Federal de 1 .967, corno ocorre 

in casu, mesmo porque os embargantes não denunciaram a lide 

ao Estado de Mato Grosso com fundamento no art. 70, inciso I, 

do Código àe Processo Civil, e que diz respeito apenas ao ins 

tituto de evicção, corno erroneamente consta do acórdão em0arg~ 

do. 

9. Realmente,o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já de 
/"> 

r: 
cidira anteriormente a esse respeito {RTJ 88/614): 

,..-., 

"Al~m disso, seria il6gico e afiiontaria 

os princípios da economia processual, abri 

gar o segundo comprador a mover ação contra 

seu vendedor para que este ajuizasse depois 

a mesma ação contra o primeiro vendedor. Is 

to para se conseguir a indenização pelo ato 

ilí.cito praticado apenas pelo primeiro ven 

dedor :' . 
r: 

,. . ~...,· . 

,/". 

11 O respeitável aresto ',,embargado ac~ 

lheu o recurso extraordinário tendo ·vista 

que in casu não se trata de :sirnp1'es pedido 

de evicção, mas de questão mais ampla,ou se 

ja, indenização pela prática de verdadeiro 

ilícito (RTJ 59/433)." 

"Mostra esta transcrição não ter o acoE 

dão recorrido divergido da orientação do SU 

PREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ao contrário, eles 

se ajustam" . 

(Os grifos não são do original). 

r- 
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Dessarte, si é correto 
SUPREMO TRIBUNA~ FEDERAL de que nos casos em que a 

de litigante~ o direito a que se refere o art. 70, I,do C.P.C., 

e a denunciação da lide ao alienante não pode ser efetuada per 

saltum, também não é menos correto o entendimento da EXCELSA 

CORTE de que quando o pedido não é de evicção, mas, sim, tem 

por fulcro a responsabilidade civil objetiva----- decorrente 

de ato ilícito praticado pelo agente, o qual teria infringido 

princípios constitucionais------ não procede a alegação.· de 

que não é possível demandar o primitivo alienante, que deu ori 
gem ao ato ilícito praticado. 

10. Data vênia, face a jurisprudência do SUPR~ 

MO TRIBUNAL FEDERAL(RTJ 88/614 e RTJ 115/757), este último e~ 

tendimento é típico dos autos, eis que, afastando a evicção em 

sua petição inicial, os embargantes pleiteam alternativamente 

a condenação do Estado de Mato Grosso por eventual ato ilícito. 

por ele praticado, e se ficar provado no curso da demanda ter. 

ele alienado a non domino terras da União Federal(Constituição 

de 1.967, art. 4º, IV), ou por se tratar de terras devolutas 

indisponíveis (Constituição Federal de 1.946, art. 216). 

Todavia, muito emhora os embargantes não te 

nham denunciado a lide ao Estado de Mato Grosso, nos termos do 

art. 70, I, do Código de Processo Civil, pois não fizeram em 

sua petição inicial tal pedido, foi so~ esse fundamento que e~ 

roneamente o acórdão embargado excluiu da lide o Estado-membro. 

11. Isto posto, os embargantes embargam,como de 

fato embargado tem, o acórdão publicado no D.J. de 22,.9.89, pa 

ra que outro seja proferido pelo PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, corrigindo-se o erro em que incorreu, suas omissões e 

contradições e para o fim de que fique declarado: 

a) - A existência de evidente erro· no 

acórdão embargado, isso porque, em sua peti 

ção inicial, os embargantes não denunciaram 

a lide ao Estado de Mato Grosso nos termos 

do art. 70~ inciso I, do Código de Processo 



,,_ 
r: julgamento para excluir da relação 

processual o Estado-membro; ,. 
r: Q) - A inexistência na petição inicial 

de pedido dos embargantes de condenação do 

Estado de Mato Grosso para responder pela 

evicção, e a que se refere o art. 1~, I, do 

Código de Processo Civil; 

rr 

r- 
"> 

rr . 

r 

e) - Ter o pedido alternativo de cond~ 

nação do Estado de Mato Grosso, formulado 

pelos embargantes na petição inicial,se fu~ 

damentado no art. 107 da Constituição Fed~ 

ral de 1.967, o qual trata da responsabili 

dade civil objetiva, decorrente de ato ili 

cito absoluto do agente (Estado-membro),p~r 

eventual infração ao art. 216 da Constitui 

ção Federal de 1.946, e ao art. 4º, IV, da 

Constituição Federal de 1.967; e, que,em ca 

sos como tais, o EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL tem decidido que a açào:de indeniza 

çào pode ser requerida diretamente contra o 

primitivo alienante fo Estado-rnembrq, e i~ 

so por ser ele o único responsável pelo ato 

ilícito praticado, expedindo títulos de pro 

priedade, a non domino, e tornando nula a 

cadeia dominal de seus sucessores (RTJ 88/ 

614, e RTJ 115/757); 

r: 
r: 

r 
i' 

r: 

d) - Que, em face de jurisprudência do 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fica mantido no po 

lo passivo, como co-réu, o Estado de Mato 

Grosso (RTJ 88/614, e RTJ 115/757); 

e) - Que, a incompetência do SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL para julgar e processar a 

ação decorre do fato de que na relação jurí 

dica processual não existe conflito entre a 
r> 
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União e o Estado de Mato Grosso, eis 

polo ativo figuram unicamente os embargantes, 

pessoas físicas de direito privado, e no po 

lo passivo, como co-réus, os embargados Es 

tado de Mato Grosso e União Federal, pessoas 

jurídicas de direito público; 

r: 
r: 

r: 

r 
r: 
r: 
r: 

f) - Que, a justiça federal é competente, 
in casu, para também julgar o pedido altern~ 

tivo formulado contra o Estado de Mato Gros 

so, decorrentes da rationae materiae (RTJ 

99/68 e RTJ 93/84) •. existindo a esse respei 

to determinação na Constituição Federal de 

1.988 (art. 109, XI); 

r 
r- 
r». 

r 

r: 

Finalmente, o EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FED~ 

RAL tem atribuído maior elasticidade aos embargos declaratórios, 

em face da circunstância de não caber outro recurso de suas de 

cisões (RTJ 94/1.167; neste mesmo sentido: RTJ 114/351). 

r>. 

Essa maior elasticidade, nos casos de erro e 

vidente ou de manifesta nulidade do acçrdão embargado, represen 

ta enorme economia de tempo e maior prestígio para a Justiça, 

que só tem a perder com o trânsito em julgado de acórdão profe 

rido por equívoco manifesto (THEOTONIO NEGRÃO, Código de Proces 

so Civil, anotações ao art. 337 do Regimento Interno do Supremo 

Tribunal Federal). 

r: 

r: 
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r: 
r: 
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12. Nessas condições, os ernbargantesface o expo~ 

to nesta petição interpõem estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim 

de que o PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL os receba e lhe 

dê provimento face o evidente erro, contradições e omissões do 

acórdão embargado, e para que seja declarada a matéria constan 

te das letras "a" até "f" desta petição; e dando-lhe, ainda, 

provimento para que seja mantida a incompetência do 

TRIBUNAL FEDERAL, porém sem exclusão do Estado 

SUPREMO 

de Mato 

Grosso da lide, eis que este nela figura como 

polo passivo da relação jurídica processual, e 

, 
co-reu, 

não como 

no 

li tis 

r: 



denunciado e litisconsorte ativo, pois os embargantes 

d ido fizeram em sua peti çào inicial com fundamento no art. 7:'0~, 
I, do Código de Processo Civil, como ficou decidido erroneamen 

te no acórdão ern0argado. 
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19.10.89 Tribunal Pleno 

r- 
AÇ,ÃO CÍVEL ORIGINÁRIA N9' 403-9 (EDcl) MATO GROSSO 

r-. 
r 
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RELATOR: O SENHOR MINISTRO SEPÜLVEDA PERTENCE 

EMBARGANTES: L_ISETE MARIA TONETTO BURTET, SEU MARIOO E OUTRA 

UNIÃO FEDERAL E FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - 

FUNAI E ESTADO DE MATO GROSSO 

EMBARGADAS: 

R E L A T Õ R I O 

11RELATÓRIO 

O SENHOR MINISTRO SEPÜLVEDA PERTENCE - O Acórdão 

embargado e do seguinte teor (f. 933): 

r. 
O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE - O 

intróito da petição inicial esclarece a questão 

de competência a decidir: 

/""'-. 
r: 

11!}_<!:_. LISETE MARIA TONETTO BURTET., · do 

lar., e seu marido., LEONIDAS BURTET, agrop~ 

i 
1 1 

11 
1 i 

! 
cuarista., ambos brasileiros, domiciliados 

e residentes na cidade de Cachoeira do Sul 

RS, à Rua Ernesto Alves n9 253; e Da. JU 

LIA MARCHEZAN TONETTO, brasileira, viúva., 

do lar., residente e domiciliada na cidade 

de Santa Maria - RS, à Rua Acampamento n9 

60., apt9 ?2., por seu advogado e bastante 

procurador no final assinado (doe. n9 !! .. .l), 

' 1 
1 
t 
1 

1' 
1 1 

1 
1 

l 
! 

: i 1. 

r- 
S TF - 102-002 
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r> 
s - 102-002 
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vem, pela presente, dentro do prazo legal> 

pr>opor contra a UNIÃO' FEDERAL e a FUNDAÇÃO 

NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, uma ação ordini 

ria de indenização> também denominada de 

desapropriação indireta, de caráter real 

(petitória)> pelo apossamento manu milita 

ri das glebas de terras sub judice, incor 

poradas ao PARQUE INDÍGENA DO XINGU e ad 

quiridas pelos antecessores dos autores do 

ESTADO DE MATO GROSSO; e, também, concomi 

tantemente, e alternativamente, com funda 

mento no art. 107 da Constituição de 1969, 

uma ação ordin~ria de indenização contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO> para a hipótese do 

Estado-membro ter alienado aquelas glebas 

a non domino, ou por serem elas indisponí 

veis; devendo no final dos trâmites pro 

cessuais, uma vez apurado qual o responsá 

vel pelo ato il{cito praticado, seja ele o 

ESTADO FEDERAL, seja ele o ESTADO FEDERAD~ 

condenado ao pagamento das perdas e danos 

sofridos pelas au i o r ae ... 11 

Citado, como litisdenunciado, o Estado de 

Mato Grosso contestou a ação (f. 549), em razão 

do que o Juiz Federal declinou da sua competên 

cia para o Supremo. 

Na contestação, sublinha-se que 110 ESTADO 

não vendeu terras devolutas aos Autores. Alienou 

-as, porém, a antecessores seus, como a própria 

petição inicial noticia. A relação jurídica de 

direito material estabeleceu-se> portanto, entre 

o ESTADO (vendedor) e adquirentes outros (compr~ 

dores) que não os Autores. 11 ( f. 5 5·4), razão por- 
que o litisdenunciado requer sua exclusão do' fei 
to (f. 555). 
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ACOr n9 403-9 (EDcl) - MT - 3 - 

Trago o caso a Plenário., para questão de 

ordem. 

É o Relatório. 

V o T o 

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE (Rela 

tor) - Questões similares tem sido decididas inf 

meras vezes pela Corte, sempre no sentido de que 

"a denunciação da lide, com base no inciso I do 

art. ?O do CPC, só é p o e e-i v e l. ao alienante d-me= 

diato., não "per s a l t um" (ACor 3?5, QO., ·.1.2.89, 

Sydney Sanches., DJ 3.3.89_, ACOr 299 (AgRg)., T. 

Pleno, 12.8.82., Soares Munoz., RTJ 104/932; ACOr 

319, T. Pleno, 13.10. 83, Francisco Re z e k , RTJ 

108/459; ACOr 32l_, T. Fl en o , 12.12. 85_, Dijac i FaJ_ 

cão, RTJ 11?/918; ACOr 341, T. Pleno, 19.3.86_, 

Octavio Gallotti, RTJ 11?/459; ACOr 348., T. Pl~ 

no, 12. 3. 87., Carlos Madeira., DJ 3. 4. 87; ACOr(Q. 

O.) 301., T. Pleno, 1. 2. 89., Sydney Sanches., ··vJ 

10.3.89; ACOr 385 (Q.O.)., Moreira Alves, DJ 20. 

05.88., ACOr 386, Octavio Gallotti., DJ 2.09.88. 

Na conformidade dos precedentes., conside 

ro incab{vel a denunciação da lide e., portanto, 

excluo do processo o Estado de Mato Grosso, do 

que decorre a incompetência do STF para conhe - 

cer originariamente da causa e a comvetência do 

ju{zo federal remetente_, ao qual dev~m ser de 

volvidos os autos. 

É o meu voto. 11 

Tempesti vamente, opuseram os· autores os: presentes 

embargos declaratórios, de cujo articulado leio as passagens prin- 

cipais (f. 939 e seg.): 
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"Os embargantes, em sua petição inicial, e 

como consta do Relatório do Acórdão Embargado, a 

juizaram, concomitantemente e alternativamente, 

uma ação ordinária de indenização contra o ESTA 

DO DE MATO GROSSO, com fulcro no art. 107 da 

.Constituição Federal de 1.969, e sem qualquer p~ 

dido com fundamento no art. 70, inciso I, do Có 

digo de Processo Civil. 

Isto posto, o Estado de Mato Grosso foi c~ 

tado a requerimento dos embargantes para figurar 

na relação jurídica processual como co-réu da a 

ção ordinária de indenização, ~ não como litisde 

nunciado, eis que em nenhuma passagem da petição 

inicial foi requerida a denunciação da lide ao 

Estado-membro, nos termos do art- 70, inciso I, 

do c6digo de Processo Civil, como erroneamente 

consta do acórdão embargado. 

Assim, e somente ad argumentandum, si os 

embargantes tivessem requerido a denunciação da 

lide ao Estado de Mato Grosso com fulcro no art. 

70, I, do c6digo de Processo Civil, como ficou 

decidido no acórdão embargado, o que, repita-se, 

não é o caso dos autos, o Estado de Mato Grosso 

nos termos do art. 74 do citado diploma proceE 

sual, aditando a petição inicial, iria figurar 

como co-autor e litisconsorte ativo dos embarga~ 

tes contra a União Federal e a FUNAI, e nunca c~ 

mo co-réu da ação ordinária de indenização . tal 

como foi requerida sua citação na petição ini 

cial." 

Nessas condições, embora reconhecendo-se a 

incompetência do SUPREMO TRIBUNAL- FEDERAL, para 

julgar o presente feito, dele não pode ser exclui 
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do o Estado de Mato Grosso, o qual, nessa relação 

jur{dica, figura no polo passivo como co-réu, con 

juntamente com a União Federal e a FUNAI. 

A incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

decorre do fato de que na relação jur{dica proce~ 

suai, no polo ativo figuram apenas pessoas f{si - 

cas de direito privado, e no polo passivo pessoas 

juridicas de direito público - União Federal e Es 

tado de Mato Grosso.· 

Assim, na relação juridica processual, não 

figurando o Estado de Mato Grosso no polo ativo,e 

a Uni~o Federal no polo passivo, não existe .·con+ 

flito entre essas duas pessoas distintas de direi 

to público, capaz de firmar constitucionalmente a 

competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

' ' 

/ 

/ 
1 

1 
t 
/ 
1 
J 

) 

1 

Isto posto, tendo o Estado de Mato G~osso 

sido citado.•para figurar na presente demanda co- 

mo ao-réu, ~ não como litisdenunciado como por~ 

le alegado, o Estado-membro deve continuar a fi~ 

gurar no polo passivo da relação jur{dica proce~· 

sual, a fim de que seja apurada no curso do pro- 

cesso sua responsabilidade objetiva, de ordem 

constitucional, por eventual ato ilicito absolu 

to por ele praticado, ou seja, na eventualidade 

de L e ter infringido o a r t . 216 da · Co n e ti tuição 

Federal de 1.946, e o art. 49, IV, da Constitui 

ção Federal de 196?. 11 

Dal, após citar decisões do Supremo Tribunal Fe- 

deral, admitindo ação de terceiro comprador contra o Estado-roem- 

bro, primeiro alienante, com base na respons~bilidade civil do 

Estado (RTJ 88/614 e 115/757) e sustentar, no caso, o cabimen~o 
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r: 

r: 
r' 
r: 

dos embargos declaratórios, pediram, afinal, os embargantes que 

se lhes dê "provimento para que seja mantida a incompetência do 
1 

Supremo Tribunal Federal~ porim sem ·exalus~o do Estado de Mato 

r: 
r> 
r: 

Grosso da lide ... 11 

· :t: o Relatório. 

r>. 

r 
r: 

V o T o 

O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE (Relator) - 
r- 

Procede - e não me eximo de confessá-lo, a dura critica dos embar 

gantes à decisão embargada. 

A similitude das questões substanciais induziu- 

0 
r: 
r 

-me a tratar a espécie como mais uma tentativa, dentre as dez e 

nas já repelidas pelo Tribunal, de denunciação per saltum ao 

Estado de Mato Grosso de ações de desapropriação indireta de ter 

ras integrantes do Parque Indígena do Xingu, propostas contra a 

União e a Funai. 

Aqui, mal ou bem, efetivamente não recorreram os 
r: 
r 
r: 
r, 

autores, ora embargantes, ao instituto da denunciação da lide,em 

qualquer 

~ 

das suas modalidades. 

Cumularam-se, no mesmo processo, dois pedidos,al 

< 

r: 
::, TF • 102-002 r-. 
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ternativamente: um, de indenização, a título de expropriação indi 

reta, contra a União e a Funai, e outro, contra o Mato 
~ 

sob o fundamento de responsabilidade civil, segundo a 

GrOS$O, 

inicial, 

"para a hipótese do Estado-membro ter alienado aquelas glebas a 

non domino, ou por serem eles indispon{veis11• 

Assim, como corretamente visto o problema, no pa- 

recer do Ilustre Subprocurador-Geral Carlos Victor Muzzi (f.930), 

"proposta que foi a ação E_On tra a União e o Estado de Mato Grosso, 

não há conflito entre esses dois entes públicos que, ao contrário, 

participam do mesmo polo passivo da relação juridico-processual". 

A ínexistência de conflito entre a União e o Esta- 

do-membro basta para afastar a competência originária do Supremo 

Tribunal. 

Certo, pretendem ainda os embargantes que se de- 

clare que "fica mantido no polo passivo, como co-riu, o Estado 

do Mato Grosso" (f. 946); enquanto, em contraposição, o Ministé - 

rio Publico Federal pondera que "União e Estado estão submetidos 

a jurisdições diversas, em razão da competência distinta ratione 

personae" e, nesse caso, a solução~ o indeferimento da inicial~ 

(f. 930) 

Ao Supremo Tribunal, contudo, uma vez que afirma 

a sua incompetência, nada mais cabe avançar, sequer para aferir 

da admissibilidade desta inusitada comulacão alternativa por sub ~ - 
sidiariedade de pedidos contra réus diversos, ou para ajuizar da 

competência do Juiz Federal para açao movida por oarticulares con 

tra Estado-membro. 

Cinjo-me, portanto, a receber os embargos de de- 
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claração, a fim de reduzir o alcance da decisão embargada à a- 

firmação de incompetência do Supremo Tribunal e determinar a de 

volução dos autos ao Juiz Federal, que julgará como for de di- 

reito, as questões, incluídas as relativas à admissibilidade da / 
1 

1 
1 

; 1 
'l 

1 

1 

cumulação e à sua própria competência: é o meu voto. 
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LISETE MARIA TONETTO BURTET e outros, por seu 

advogado e procurador no final assinado, nos autos das duas 

(02} ações ordinárias de indenização cumuladas neste processq 

isto é, cumulação alternativa por subsidiariedade de pedidos, 

sendo a primeira delas contra a UNIÃO FEDERAL e a FUNAI, li 

tisconsortes passivas ex legis, e a segunda contra o ESTADO· 

DE MATO GROSSO, em vista da pretensão das rés da exclusão do 

Estado-membro do processo, ou do indeferimento da petição ini 

cial, vêm, respeitosamente, prestar à V.Exa. os seguintes es 

clarecimentos: 

r: 

r: 
r: 

r: 
r: 
0 

r> 

r 
r: 

As autoras, e como consta do relatório do acó~ 

dão proferido pelo PLENÁRIO DA EXCELSA CORTE 

nos Embargos de Declaração, ajuizaram na petição inicial duas 

(02) ações: 

1. 

a) - contra a UNIÃO FEDERAL e a FUNAI, li 

tisconsorte passivas, uma ação ordin! 

ria de indenização, de caráter real 
(petitória), pelo apossamento manu mi 

litari das glebas de terras sub judie~ 

incorporadas ao Parque Inàigena do Xin 

gu e adquiridaspelos antecessores das 

autoras do ESTADO DE MATO GROSSO; 

1r 1-~==-----~- 
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b) - e também, concomitantemente e alterna 

vamente, com fundamento no art. 107 

Constituição de 1.969, uma ação ordin~ 

ria de indenização contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO, para a hipótese do Estado 

membro ter alienado aquelas glebas ~ 

non domino, ou por serem elas indisponí 

veis, isto é, na eventualidade dele ter 

infringido o art. 216 da Constituição~ 

deral de 1.946, ou o art. 4º, IV, da 

Constituição Federal de 1.967. 

As autoras, complementando, acrescentaram em sua 

petição inicial: "devendo no final dos trámites processuais 

uma vez apurado qual o responsável pelo ato ilícito praticado 

;t 
li 
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seja ele o ESTADO FEDERAL, seja ele o ESTADO FEDERADO, conden~ 

do ao pagamento das perdas e danos sofridos pelas autoras ... " 

"Reputam-se conexas duas açóes propostas con 

tra réus diversos, se a decisão de mérito, em r~ 

laçãó a um deles, influir na esfera patrimonial 

do outro." (TFR, CJ 6.509 - RJ, Relator Ministro 

OTTO ROCHA, in DJU de 02.05.86, pág. 6.942, 1t~ol:)" 

2. Dessarte, trata-se na espécie de cumulação alter 

nativa por subsidiariedade de pedidos, e afim de 

que V_ Exa. não podendo acolher aquele fórmulado na ação prima de 

desapropriação indireta contra a União Federal e a FUNAI, acolha 

o pedido subsidiário formulado na ação seçunda proposta contra 

o Estado de Mato Grosso com fundamento na sua responsabilidade 

civil (Cód. de Proc. Civil art. 289) (RTJ 88/614 e 115/757). 

3. Remetidos os autos ao EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FE 

DERAL, e s t.ee ao julgar os Embargos Declaratórios 

das autoras recebeu-os em parte, e determinou a devolução do 

feito à este Juízo "para decidir corno entender de direi"to, in 

clusive no tocante à admissibilidade da cumulação e à sua prQ 

pria competência." 



r 

DA COMPETÉNCIA JURISDICIONAL 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, não obstante ar~ 

cente CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ainda confundido em 

suas funções de fiscal da lei e de defensor da UNIÃO, ofereceu 

4. 

perante a EXCELSA CORTE parecer no qual opina pela exclusão do 

ESTADO DE MATO GROSSO do processo, ou pelo indeferimento da pe 

tição inicial (fls. 930). 

- Quanto à segunda hipótese, escreve: 

F' 

"Aliás, nos autos j~ foi suscitada a questão 

da compet@ncia, eis que União e Estado estão sub 

metidos a jurisdições diversas, em razão da com 

pet@ncia distinta ratione personae~, e, nesse ca 

so, a solução§ o indeferimento da inicial." 

Trata-se de parecer, acolhendo as alegações das 

contestações das rés, que foi proferido contra o texto do art. 

87 do Cód. de P.roc. Civil, e/e o texto constitucional ex ratio 

ne materiae; ipsis literís (Constituição Federal de 1988): 

•• Art;. 109 - Aos Juízes federais compete pr9.._ 

cessar e julgar: 

XI - A disputa sobre direitos indígenas." 

r. 5. Isto posto, por se aplicar à espécie, já que ne 

la se questionam direitos indígeqas à posse- das 

terras sub judice, a competência deste Juizo Federal para pro. 

cessar e julgar o pedido subsidiário contra o .ESTADO DE ·MATO 

GROSSO, no caso de não poder ser acolhido o pedido 

contra a UNIÃO, é constitucional ex ratione materiae 

eia absoluta), e não como opina o MINISTÉRIO PÚBLICO 

ratione personae. 

principal 

(cornpetên 

FEDERAL 

1 
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1. 
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1 
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O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL -EÕ~AL no jul1a 

mento do MANDADO DE SEGURANÇA N2 20.215 con~,~ 

EMENTA DO ACÓRDÃO (fls. 229): DOU na 

"Constitucional. Terras. Domínio originá 

rio do Estado ou da União. Decreto 83.262, que 

altera os limites da Reserva Indígena Pimentel 

Barbosa." 

Idênticamente, a EXCELSA CORTE ao julgaro MANDA 

DO DE SEGURANÇA N2 20.234 também decidiu (cf. fls. 220): 

"Constitucionalidade. Terras. Domínio ori 

ginário do Estado ou da União. Decreto 84.337 

que fix~ os limites da RESERVA INDÍGENA PARABU 

RE. 11 

7. Dessarte, no caso sub judice, as ações ordinª 

rias foram propostas tendo por diretriz essa ju 

risprudência ~ o parecer do PROF. MIGUEL REALE, mestre de direi 

to constitucional, tal como consta da petição inicial,cujos tre 

chos as autoras ora reproduzem (fls. 05 e fls. 153/154): 

11i claro que, al~m do mandado de segurança 

assistirá a Consulente o direito de propor ação 

ordinária contra a Fazenda Nacional e a Fazenda 

Estadual de Mato Grosso, se for impedido de rea 

lizar os serviços na área da reserva: 

a) - para haver da União a devolução das 

glebas, sobre as quais inexistir posse 

de silvícolas, nas condições supra di~ 

criminadas, ou a respectiva :indeniza- 

ção com base no justo preço, visto ter 

ocorrido a ocupação, sem depósito pré 

vio do preço; 

b) - para haver igual indenizaç~o do Estado 

de Mato Grosso se resultar provado ter 

este vendido "bens da União", como se 

j 
i 

1 
1 
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1 
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r: 
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r: 

r=, ~assem terras devolutas d~sponiveis." 

8. 
\ 

In casu, trata-se de competência jurisdicional 

absoluta e constitucional ex ratione materiae 

r> 

(Constituição Federal de 1.988, art. 109, XI, - e/e e art. 87 

do Cód. de Proc. CiviU, eis que a controvérsia sub judice ve~ 

sa sobre a origem do direito dos indígenas à posse das glebas 

de terras das autoras, isto é, em se apurar no curso do pro 

cesso, se são t~rras originariamente por eles ocupadas ou h~ 

bitadas em caráter permanente (Constituição Federal de 1.946, 

art. 216), e de propriedade da União Federal {Constituição do 

Brasil de 1.967, art. 42, .IV), ou se esse direito de posse e 

ocupação dos silvícolas decorre dos preceitos dos arts. 12 e 
2º do Decreto Federal 63.082/68, e do art. 26, parágrafo úni 

co, letra b, da Lei n2 6.001/73 (ESTATUTO DO INDIO), caso em 

que as glebas sub judice não sendo de ocupação permanente, ou 

de posse imemorial (tradicional) dos silvícolas, à época em 

que foram alienadas, se incluíam no patrimônio do ESTADO DE 

MATO GROSSO (Constituição da República de 1.891, art. 64). 

r 
r: 
r: 
r- 
r> 

r: 
r 
r> 
r 

"Reputam-se conexas duas açóes propostas 

contra réus diversos, se a decisão de mérito,em 

relação a um deles, influir na esfera patrimo- 

nial do outro. 11 (TFR, CJ 6.509 - RJ, Relator 

Ministro OTTO ROCHA, in DJU de 02.05.86, pág. 

6.942, 7IIcol.) 

r: 
r: 
', 

DA ADMISSIBILIDADE DA CUMULAÇÃO 
r> 
' r. 
r: 
r: 
r 
r 

9. Na espécie sub judice trata-se de cumulação al 

ternativa por subsidiariedade de pedidos, formu 

lados em ordem sucessiva, que não se situam no mesmo plano, 

mas um deles é formulado como principal e o outro, só na even 

tualidade de não ser possível acolher o principa~ contra a r 
UNIÃO FEDERAL e a FUNAI, será subsidiariamente apreciado con 

tra o ESTÁDO DE MATO ·GROSSO {Cod. de Proc. Civil, art. 289). 

r: 
r-. 

f. ~ . 
j. 
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r>. 

"0 auéor na peça vescibular, 

varios pedidos, um com o caráéer, de principal, 

os outros conside~ados ·subsidíárLas. O pedido 

subsidiário se dá quando há cumulação alternaéI 

vapor subsidiariedadei. quando os pedidos não 

se situam no mesmo plano mas um deles é formula 

do como principal e o outro, só na eventualida 

de de não ser possível acolher o principal, se 

rá subsidiariamente apreciado. (Rev. Forense,vol. 

251/276; Jurisprudência Mineira, vol. 61/43). 

r: 

Não fora o princípio de econômia do p~9ce_sso, ad 

verte PONTES DE MIRANDA, e se teria de esperar que uma senten 

ça, a da ação prima, transitasse em julgado, para depois se 

propor a ação .. secunda ("Comentários", 1.939, vol. III, tofuo 

I, pág. 9, 1~ ed.) 

•É permitido ao autor formular na inicial 

um pedido principal e um subsidiário, para oca 

so do primeiro não ser atendido. Tal forma de 

pedir apresenta a vanéagem pe evitar dispêndio 
inútil da atividade jurisdicional(Rev. de Juris 

prudência do TJ-RS, vol. 64/195). 

1 O. O primeiro requisito posto pelo Código para 

admissibilidade da cumulação de pedidos foi 

da compatibilidade entre eles. Compátível é o que pode co- 

existir, o que é conciliável com outro ou outros. A compatibi 

lidade reclamada não é necessariamente lógica, sim compatibi 

lidade jurídica. 
r>. 

r- Por força disso é que, em se tratando de cumula 
ção alternativa por subsidiariedade os pedidos podem ser opos 

tos~ Aparentemente são incompatíveis; mas juridicamente essa 

incompatibilidade cessa, visto que o segundo pedid~ só na 

eventualidade da improcedência do primeiro será objeto de de 

cisão (JOSÉ JOAQUIM CALMON DE PASSOS, "Comentários ao Código 

do Processo Civil", vol. III, 2ª ed., pág. 275). 
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11. A segunda exigência é a de que seja 

r 
r 

para conhecer dos pedidos cumulados o rnesrn~ Jui 

zo. Ora no caso sub judie e trata-se de competência absoluta 

jurisdicional ratione materiae deste Juízo Federal, ex vi do 

disposto no art. 109, . Xl, da Constituição Federal de 1.988, 

c/c o art. 87 do Cód. de Proc. Civil, daí ser insubsistente a 

ponderação do Ministério Público Federal de tratar-se de co~ 

petência distinta ratione personae, sob a alegação de que a 

União Federal e o Estado de Mato Grosso estão submetidos a 

jurisdições diversas. 

r: 
r: No caso específico dos autos, trata-se de compe 

tência absoluta jurisdicional deste JUÍZO FEDERAL, de ordem 

constitucional, para julgar não só o pedido principal, formu 

lado na ação prima contra a UNIÃO e a FUNAI,litisconsorte pas 

sivas ex legis; mas, também, para julgar o pedido subsidiári~ 

formulado na ação secunda, contra o ESTADO DE MATO GROSSO,eis 

que em ambas se questionam constitucionalmente o direito indí 

gena à posse das terras sub judice. 

r- 
,,-, 
' 

1 2 . Quanto ao último requisito, ou seja a de unifor 

midade de procedimentos, que deve ser um só pa 

ra todos os pedidos, ele é adequado ao caso sub judice, eis 

que as autoras em sua petição inicial propuzerarn duas ações 

ordinárias, com curnu~ação alternativa por subsidiariedade de 

pedidos, urna contra a UNIÃO FEDERAL e a FUNAI, e a outra con 

tra o ESTADO DE MATO GROSSO. 

Esses dois pedidos das autoras correspondem ao 

mesmo tipo de procedimento, dispondo o Cód. de Proc. Civil, 

art. 292, § 29: •• admitir-se-á a cumulação se o autor em 

pregar o procedimento ordinário .•• 

13. PEDRO NUNES, em sua obra "Dicionário de Tecnol~ 

gia Jurídica, assim define a relação processual 

sub judice: 

r-. 
•CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. - Diz-se ·da junção 

, .. 
r-. 

de pedidos, entre sí conéxos e consequentes,que -- - 
competem ao mesmo juiz, e em que a forma de pro -- --- ----- --~ 

·-----------------------------------------------·-·····- 
r=, 
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cesso é idêntica. O mesmo que cumulação de 

ações. " 

"Cumulação~ Ações - Ato de propor conjunta 

mente no mesmo juízo~ num só feito, ações coné 

xas e compatíveis~ que há identidade de pedir 

e comunidade de fim. 

O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, ao julgar o Co~ 

flito de Jurisdição 6.509~RJ, acórdão publicado no Diário da 

Justiça da União, em 02 de maio de 1.986, pág. 6.942, 1ª col., 

decidiu: 

"Reputam-se conexas duas ações propostas con 

tra réus diversos,~~ decisão de mérito, em re 

lação~ um deles, influir na esfera patrimonial 

do outro." 

14. Ora, no caso dos autos, foram cumuladas duas 

ações ordinárias, uma, a ação prima, contra a 

UNIÃO FEDERAL, e a outra, ação secunda, contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO, tom a finalidade de se apurar no curso dos trami 

tes processuais a origem do direito indígena à posse das gle 

bas sub judice, e cuja decisão de mérito em relação a um da 

queles réus influirá na esfera patrimonial do outro, tenham 

sido aquelas glebas alienadas a domino, ou a non domino, e um 

deles será condenado a pagar a indenização objeto do pedido 

formulado na petição inicial, nestes termos: 

,, devendo no final dos trâmites proces- 

suais, uma vez apurado qual o responsável pelo 

ato ilícito praticado, seja ele o ESTADO FEDERA~ 

seja ele o ESTADO FEDERADO, condenado ao pagamen 

to das perdas e danos sofridas pelas autoras ... " 

15. Dessarte, trata-se de cumulação alternativa por 

1 -~------· •• - --- - ·-·- 
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subsidiariedade de pedidos (cumulação de açõts), 

a fim de que V.Exª não podendo acolher aquele. formulado na 

ação prima de desapropriação indireta (cujo fundamento é o d~ 
minio) proposta contra a UNIÃO FEDERAL, acolha o pedido sub 

sidiário formulado na ação secunda (responsabilidade constitu 

cional) contra o ESTADO DE MATO GROSSO. 

Na ação prima o ESTADO DE MATO GROSSO teria ali~ 

nado a domino as terras aos antecessores das autoras, e desti 

nadas pela UNIÃO FEDERAL como área reservada aos indios (De 

creto 63.082/68, arts. lº e 2º); e, na ação secunda se trata 

ria de alienações a non domino de terras incluídas entre os 

"bens da UNIÃO", ocupadas e habitadas permanentemente 

indios, de sua posse imemorial ou tradicional. 

pelos 

9. 

Isto posto, na ação prima se configurada a des~ 

propriação indireta, por apossamento administra 

tivo ou manu militari, a indenização é devida às autoras pela 

UNIÃO FEDERAL (RTJ 107/461); e, na ação secunda se descaract~ 

rizada a desapropriação indireta com a conclusão de que o ES 

TADO DE MATO GROSSO alienou aos antecessores das autoras ter 

1 6. 

ras da UNIÃO como se suas fossem, nula seria a cadeia domi 

nial dos títulos de propriedade por ele expedidos, com a COE 

sequente condenação do Estado-membro ao pagamento da indeniza 

ção às autoras pelo ato ilícito absoluto praticado (Constitui 

ção Federal de 1.969, art. 107) (RTJ 88/614 e RTJ 115/757). 

Assim, é de ser admitida a cumulação de pedidos 

(cumulação de ações) alternativos por subsidiariedade,eis que 

a decisão de mérito, em relação a um deles, influirá na esf~ 

ra patrimônial do outro (TRF CJ 6.509-RJ, rel. Min.OTTO ROCH~ 

in DJU, de 02/05/86, pág. 6.942, 1ª col.). 

Concluindo, estando configuradQS no processo as 

trªs (03) exigências do Cód. de Proc. Civil pa 

ra a admissibilidade da cumulação de pedidos (cumulação de 

1 7. 

ações), bem como a competência jurisdicional absoluta ratione 

materiae, face o art. 109, XI, da Constituição Federal de 

1.988, c/c o art. 87 do Cód. de Proc. Civil, as autoras reque 

rem à V.Exê se digne prolatar o despacho saneador. 
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Todavia, se não obstante os esclarecimentos 

prestados, e o princípio de econômia processual, V.Exª enten 

der lhe faltar competência jurisdicional para julgar a 

ação secunda proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO, ou ser 

inadmissível a cumulação de pedidos, nenhum impeçilho proces- 

sual existe para que não seja julgada a ação prima proposta 

contra a UNIÃO FEDERAL e a FUNAI, litisconsortes passivas ex 

legis {ESTATUTO DO INDIO). 

;-. 

(' 

0 

r- 1 
1 l 

1 
1 
l 
1 
1 

r: 

r 
r 
r= 

930/931: 

Nesse mesmo sentido explicita o parecer de fls. 
"Dessarte, entende o Ministério P~blico Federal que 

a competência é, de fato, do Juiz Federal da Seção de Mato -· Grosso." 

Termos em que, requerem a juntada desta aos au 

tos. 

Cuiabá, 27 de abril de 1.990 

p.p. Dr. MILTON MARTINS DE LARA 
OAB/SP - 21.277 
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PODER JUDICIARIO 

JUSTIÇA FEDERAL 

r>. 

Processo nQ 23.584/BB 

Classe I - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO 

Requerentes: LISETE MARIA TONETTO BURTET, seu 

marido LEONIDAS BURTET e JÚLIA 

MARCHEZAN TONETTO 

r 
r: 

Requeridos UNIÃO FEDERAL, FUNDAÇÃO NACIONAL 

DO ÍNDIO - FUNAI e ESTADO DE MATO 

GROSSO f' 

r: 
r: 
r> 

r 
r 
r, 
(' 

r 
r 
r: 
,,,-..., 

. r- 
r- 
r: 

r 
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r> 
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r 
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,--, 
r- 
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r> 

r 
r- 
r 
r: 
r: 
r 107.063 

r- 
r 
r: 

LISETE MARIA TONETTO BURTET, 
tiONlDA~ BURTET e JOtlA MARCHEZAN TONETTO, qua 

lificados à fl. 02, ajuizaram a presente ação 

de indenização, pelo rito ordinário, contra a 

UNIÃO FEDERAL e FUNDACAO NACIONAL DO !NDIO 
- FUNAl, 11e, também, concomitantemente, e al 
ternativamente, com fundamento no art. 107 da 

Constituição de 1969, uma ação ordinária de in 

denização contra o ESTADO DE MATO GROSSO, para 

a hipótese do Estado-Membro ter alienado aque 

las glebas a non domino, ou por serem elas i~ 

disponíveis.; devendo no final dos trâmites 

processuais, uma vez apurado qual o responsáÇ) 
7, 

~r .·_J ----- 



PODER JUDICIARIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

fl. 02 

r 
vel pelo ato ilícito praticado, seja ele o ES 

TADO FEDERAL, seja ele o ESTADO FEDERADO, con 
,,--, 

denado ao pagamento das perdas e danos 

dos pelas autoras" (sic). 

sofri 

r 
r: 

Louvaram-se em parecer jurídico 

e funqamentaram o pedido contra o Estado de Ma 

to Grosso, argumentando: 

r: 11As autoras entendem que aquela decj 
são também se aplica ao caso sub ju 
dice. Todavia, como a decisão a ser 
proferida nestes autos depende de prQ 
va, e não podendo se concluir i Q!j_:_ 
ori qual a pessoa jur,ctica de direi 
to público, ESTADO FEDERAL ou o EST~ 
DO FEDERADO, responsável pelo ato ili 
cito praticado contra o direito das 
autoras, estas também ajuizam a açao 
ordinária de indenização contra o 
ESTADO DE MATO GROSSO, o qual deu ori 
gem à transcrição no Cartório do R~ 
gistro de Imóveis de Barra do Garças 
dos t,tulos de propriedade, e por ele 
transmitidos aos antecessores das au 

l 

,'. 

r: 

r: 
,. 

r 
toras". 

r: -- ' 
11A ação ordinária de indeniza 

çao proposta, concomitantemente, e alternativa 

mente, pelas autoras contra o ESTADO DE 

GROSSO, não é de evicção. Seu fundamento 
mais amplo, ou seja, o da responsabilidade 

MATO 

e 

r: o~ 

. . 

r 
r 
,,.... 
,,..._107.063 

r: __ J 
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· PODER JUDICIARIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

fl. 03 

jetiva de que trata o art. 107 da Constituição 

Federal, e essa ação deverá ser julgada proce 

dente no caso das autoras sucumbirem na deman 

da por elas proposta contra a UNIÃO FEDERAL e 

a FUNAI - FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO". 

No caso de se ficar provado, no 

curso da tramitação do feito, que o Estado de 

Mato Grosso "transmitiu a non domino as glebas 

de terras sub judice, ou por serem elas indis 

poníveis11, deve ser ele condenado. 

Contra a UNIÃO FEDERAL e a 

FUNAI, intentou-se ação de indenização, "taro 

bém denominada de desapropriação indireta, de 

caráter real (petitória), pelo apossamento 

manu militari das glebas de terras sub judice", 

as quais foram adquiridas de terceiros, que as 

tiveram, por compra, do Estado de Mato Grosso. 

Criado o Parque Nacional do Xi~ 

gu, ficou a FUNAI autorizada a proceder as d~ 

sapropriações indispensáveis à destinação da 

área reservada exclusivamente aos índios, por 

força do Decreto nQ 63.082, de 06/8/68, fican 

do as terras dos Autores incluídas nos limites 

previstos no Decreto, sem que a Fundação do fn 

dio ou a União procurasse receber essas glebas 

em doação ou as desapropriar, preferindo delas 

se apoderarem manu militari. 

A inicial, com uma centena de 

laudas, discorreu, incansavelmente, trazendo a 

lume respeitáveis entendimentos de eminentes~ 



r 
r- 

PODER JUDICIARJO 
JUSTIÇA FEDERAL 

fl. 04 

integrantes da Corte Suprema, tidos em julga 

rnento de ações relacionáveis à natureza da m~ 

téria discorrida nos presentes autos, além de 

pareceres jurídicos e mençoes a 

legais aplicáveis. 

dispositivos 

r: 
r 
r: 

Face ao esbulho praticado pela 

União e Fundação Nacional do índio, firmaram o 

entendimento de que "têm direito ao ressarci 

rnento de perdas e danos" e requereram sejam as 

Rés condenadas no pagamento dos valores atual 

da terra nua e da cobertura florestal econorni 

camente aproveitável, corrigidos e com acrésci 

mo dos juros compensatórios e moratórias, hono 

rários advocatícios, danos e custas proce~ 

suais. 

r 

11Também, alternativamente, nos 

termos do art. 107 da Constituição Federal, re 

querem a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO 

ao pagamento das parcelas especificadas no pe 

dido contra a UNIÃO FEDERAL e a FUNAI, e se fi 

car provado, no curso do processo, ter o EST~ 

DO FEDERADO alienado a non domino as glebas 

das terras sub judice (Constituição do Brasil 

de 1967, art. 4Q, IV), ou serem elas indisponí 

veis (Constituição Federal de 1946, art. 216), 

conforme jurisprudência do Egrégio Supremo Tri 

bunal Federal (RTJ 88/614 e 115/757)". 

r-. Inicial instruída com os 

rnentos de fls. 103 usque 530. 

doeu 

Citado, o Estado-Membro 

r 
r- 

r- 
107.063 
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r 
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JUSTIÇA FEDERAL 

fl. 05 

r- 

ceu a resposta de fls. 549/555, argüindo preli 

minares de incompetência absoluta da Justiça 

Federal, para a cumulação de ações; essa cum~ 

lação impede a formação de relação jurídica 

processual entre a União Federal e o Estado de 

Mato Grosso; à espécie incide a prescrição 

qüinqüenal; e, in casu, ocorre a ilegitimidade 

ativa ad causam, porque o Contestante não ve~ 

deu terras devolutas aos Autores e sim a ante 

cessores seus e a relação jurídica de direito 

material estabeleceu-se entre o Estado e adqui 

rentes outros, que não são os Autores. 

r: 

No mérito, conforme enfatizado 

na inicial, a ação de indenização contra o E~ 

tado 11só terá lugar na hipótese de insucesso 

na ação de desapropriação indireta contra a 

UNIÃO FEDERAL e a FUNAI, não obstante reconhe 

çam, de antemão, que o ESTADO alienou a seus 

antecessores terras devolutas de sua exclusiva 

propriedade e não terras indígenas, ou 

não houve alienação a "non domino11 por 

do ESTADO". 

seja, 

parte 

r 

Fala de culpa exclusiva da víti 

ma, que elide a responsabilidade do Estado, ci 

tando doutrina e legislação. 

A alienação aos antecessores 

deu-se nos anos de 1958 e 1959 e somente foram 

incorporadas ao perímetro do Parque Indígena 

r 
do Xingu, no ano de 1968, portanto, dez 

depois. an~ 

r 

r: 
r 
r- 

r,107.063 ; _ __, 
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r 
r 

Se nesse período, houve negli 

gência dos Autores, que não tomaram posse das 

terras ou não se mantiveram vigilantes, para 

impedir a entrada dos silvícolas, não pode o 

Estado ser responsabilizado. 

Réplica às fls. 884/912. 

A UNIÃO FEDERAL apresentou a 

contestação de fls. 628/639, argüindo, como 

preliminares, que há suGessividade de pedidos 

inadmissível, porque se esbarra no problema da 

competência, porquanto, contra a União e a 

Funai, a lide é de ser decidida pela Justiça 

Federal, enquanto a Justiça Estadual e a compe 

tente, para o deslinde, em relação ao Estado 

-Membro. 

r 

Tratando-se de competência ra 

tione personae, é a mesma improrrogável, indo 

o presente feito de encontro ao que dispõe o 

art. 289 do CPC. 

r-. 

11De outra parte, consoante dis 

põe o art. 293 do Código de Processo Civil, a 

interpretação do pedido é restrita. Como nao 

se sabe a quem os autores pretendem acionar, 

na impossibilidade do pedido sucessivo, a úni 

ca solução que se impõe é o indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 295 do Es 

tatuto Processual, parágrafo único". 

r- 

r: 

Suscitou-se declaração inciden 

te de nulidades do título, por ausência de 

r~ 

,,--. 

0107.063 
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fl. 07 

gular processo discriminatório. r> 
Ainda, preliminarmente, pugno~ 

r. -se pelo reconhecimento da "prescrição do di 
r: 
r 
r 

reito de ação", porque o prazo é de dez anos e 

a ação foi proposta quase vinte anos depois. 

No mérito, as terras jamais per 

tenceram aos Autores, pois, segundo a Ré, cons 

tituíam habitat imemorial dos Índios. 

A FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

r 

contestou ãs fls. 642/660, aventando prejudi 

cial e argüindo, também, preliminares de inéE 

eia da inicial e de carência da ação, aquela 

porque a pseudo "indenização, obviamente não 

poderia ela ser exigida concomitantemente de 

três pessoas jurídicas distintas, duas de di 

reito público (a União Federal) e (o Estado F~ 

derado) e outra de direito privado (a FUNAI), 

as Rés da presente ação indenizatória". 

r No mérito, mencionou, igualmen 

te, a improcedência da ação, à luz do art. 231 

e seus§§ lQ, 2Q e 6Q da Constituição Federal. 

r: 

Replicaram os Autores às fls. 

655/728, com o acréscimo da réplica de fls. 

775/798, tudo com acompanhamento de documen 

tos, da mesma forma que o fizeram os Réus. 

Mercê do despacho de fl. 925, 

r>. 

declinou-se da competência em favor do Colendo 

STF, que proferiu o v. acórdão de fls. 933/935 

e 937, recusando-a e determinando a compet~ 

r: 

r: 
r> 

r- 107.063 

r. 
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JUSTIÇA FEDERAL 

fl. 08 
r 
r: 
r: 
r 

eia deste Juízo Federal. 

Opostos os embargos de declara 

çao de fls. 939/948, foram acolhidos, consoan 

te o v. acórdão de fls. 950/957 e 959. 
r 
r: 
r- 

Baixados os autos, ajuizou-se a 

petição de fls. 964/973, pugnando pelo pross~ 

guimento do feito. 

Vieram-me os autos conclusos. 

Assim relatei. 

r, 
r=. 

{' 

r 
r: O excelso Supremo Tribunal Fe 

deral, por unanimidade, devolveu a matéria a 

este Juízo Federal, na esteira do voto do emi 

nente Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, in verbis: r 
/\ 

0 
r 

11Ao Supremo Tribunal, contudo, uma 

r 

vez que afirma a sua incompetência, 
nada mais cabe avançar, §@~u~r pãrij 
gf@rir dã adm1ii1~111dade d@it~ 1nui1 
tãdfi ~umulªçio ã1t@rnãt1vª por iUb§j 
d1ãr1~dêd@ d@ p@dido§ ~ontrª riu~ d1 
VêfiO~, ou para ajuizar da competê~ 

eia do Juiz Federal para ação movida 

r: 

por particulares contra 
b ro " ( f1. 956; destaquei). Estado-m"Y) 

r 
r: 

r 107.os3 
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PODER JUDICIARIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

r"> 
1 

,,-. fl. 09 

r: 
r: 

2. Os embargos de declaração f~ 

ram, portanto, acolhidos em parte, "a fim de 

reduzir o alcance da decisão embargada à afi~ 

rnaçao de incompetência11 daquela Corte e deter 

r 
r· 
r- 

minar a devolução dos autos ao Juiz 

que: 

Federal, 

r 
11julgará como for de direito, as que~ 
tões, 1ne1u1dg§ g§ rê1ªt1Vg§ i ªdmi! 
§1b111dªd~ dª ~umu1ªeio@ i iYB prQ 
pr1 g ~omp@t@nei €111 ( fl. 957). 

r: 
r: 

r 
r> 

3. Este é o momento oportuno, 

para o "julgamento conforme o estado do proce~ 

so", seja para o caso da previsão do art. 329 

do CPC, seja para o do art. 331 do mesmo Diplo 

ma. 

r: 
r: 
/'·. 

r 
r: 
r> 

4. Argüidas, portanto, hipóte 

ses descritas no ar_t. 301 da Lei Adjetiva Ci:_ 
vil, apreciarei a preliminar de inadmissibili 

dade de ações, fulcrada na diversidade de réus 

e competência, eis que, porque prejudicial, im 

põe o exame em primeiro lugar. 

5. Não há dúvida e isso bem 
r: 
r: explicitaram os Autores~ de que existem d~ 

as ações, no mesmo processo, originadas de uma 

única petição inicial. 

:'. 

6. A primeira é promovida 

tra a UNIÃO FEDERAL em cúmulo subjetivo 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO e se trata de 

con 

com a 

r: in:q 
--- 1 

r- 
,.-.. 
r,01.063 

____ j 
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,,-. fl. 10 

- r nizatória, "também denominada de desapropri~ 

ção indireta", com fundamento no apossamento 

manu militari das glebas de terras adquiridas 

pelos Autores. 

r: 
r: 
r: 

r: 
r- 

7. A segunda foi 

usand~ as palavras da inicial: 

intentada, 

r: 11concomitantemente, e alternativame!! 
te, com fundamento no art. 107 da 
Constituição de 1969, uma ação ordi 
nária de indenização contra o ESTADO 
DE MATO GROSSO, para a hipótese do E~ 
tado-membro ter alienado aquelas gl~ 

«< 

r 
r=. 

r 

basa non domino, ou por serem 
indispon1veis11• 

elas 

8. Veja-se a precisão do que se 

pede na segunda ação: 

r: 

11A ação ordinária de indenização prQ 
posta, eoneom1tãnt@m@nt@,@ ãlt@rnãt1 
vªm@nt@, pelas autoras contra o EST~ 
DO DE MATO GROSSO, não é de evicção. 
Seu fundamento é mais amplo, ou seja, 
o da responsabilidade objetiva de que 
trata o art. 107 da Constituição F~ 
deral,@ ê§§â ãeio d@Vêri §@r ju1;! ªª proe@d@nt@ no eã~o dª~ ªutorã§ 
§Ueumb1rêm nª d@mândâ por @lã§ propos 

contra a UNIÃO FEDERAL e a FUN~ 

r: 

/": 

r- 
r 
107.063 r> 
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r: 
r: 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDI011 ( fl. 09). 

r 
r: 
r: 

9. Requereram, portanto~ enfa 

tizo corno o fizeram os Autores~, alternativ~ 

mente, nos termos do art. 107 da CF, 11a conde 

nação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento 

das parcelas especificadas no pedido contra a 

,..-, 
1 

UNIÃO FEDERAL e a FUNAI, e se ficar 

no curso do processo, ter o ESTADO 

provado, 

FEDERADO 

alienado a non domino as glebas de terras sub 

judice (Constituição do Brasil de 1967, art. 

4º, IV) ou serem elas indisponíveis (Constitui 

çao do Brasil de 1946, art. 216)" 

subitem 8.04). 

(fl. 101, 

10. Há previsão legal para cum~ 

lação de ações, erigindo, porém, a lei requisi 

tos, que devem ser seguidos, tais quais aque 

les elencados no art. 292 do CPC. 

11. "Duas ou mais ações podem 

r 
r: 

cumular-se no mesmo processo. É o fenômeno da 

êUIDUlàQ!O o~j@tivª, também e mais comumente 

chamada ~umulsQÕêij dê sQ5@ij ou ~umulsQ!o dê pê 
àÜ1G§" (AMARAL SANTOS, in Primeiras Linhas de 

Direito Processual Civil, Saraiva, 1985, lQ 

vol., p. 193). 

/' 

12. Explica-o bem o citado Mes 

tre; 

0, "É o que se dá quando o autor propõe, 
em relação ao réu, duas ou mais 

r: 
r- 

! 
i 

r> 101.063 
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fl. 12 
r: 
r 

r-. um 

por via de um mesmo processo. Ou 
lhor, quando o autor formula duas 

me 
ou 

r: mais pretensoes contra o mesmo 
suscitando, assim, a formação de 

~ 
reu, 

r: 
/> 

r- 

Único processo, para o fim de o juiz 
decidir quanto a elas na mesma senten 
ca " (loc. cit. ). 

r>. 

13. Lecionando que "A cumulação 

de ações, no nosso direito, é disciplinada p~ 

lo art. 292 do Código de Processo Civil", o 

saudoso Ministro da Suprema Corte afirma que 

ela 11será permitida quando: a) os pedidos fo 

rem compatíveis entre si; b) competirem ao meÉ. 

mo juízo; c) for adequado o tipo dos respecti 

vos procedimentos11, daí que: 

0 
r,. 
r: 
r: 

r 
r 
r 
r: 

1100 exame desses requisitos conclui a 
doutrina brasileira, confirmada pela 
jurisprudência, serem três as condi 
çÕes da cumulação de ações: a) gOffiP! 
t1b111dãd~ d@ pêd1dO§; b) 1d@nt1düd~ 
d~ çõmpêtinç1g do ju1i; e) id~nt1dªd@ 
d@ tormã proe~irnuai 11 (Ob. cit., p. 
195). 

r: 

0 

0 
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r: 
r> 
r: 
r> 

/> 

r: 
r> 

r- 107 .063 
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r: 
r: 

14. Permite-se a aglutinação de 
açoes 11contra o mesmo réu, de vãrios pedidos, 

ainda que entre eles não haja conexão", desde 
11que seja competente para conhecer deles o mes 

mo juízo" (art. 292 e§ lQ, inciso 
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r: 

15. Cumularem-se, entretanto, 

açoes em um mesmo processo contra réus difereQ 

tes, só se cogitaria, in these, com maior r~ 

zao, se estivessem submetidos à competência de 
um mesmo juízo, a quem caberia "aferir da a~ 

missibilídade desta inusitada cumulação alter 

r-- 

r: 
r: 
r: 

nativa por subsidiariedade de pedidos contra 

r: 
réus diversos" (sic), consoante a t~rminologia 

empregada pelo egrégio Supremo Tribunal Fede 

ral (fl. 956). 
r-: 
r: 
r>. 

r: 
r: 
r> 

r> 

r: 
r: 
r: 

r: 
r: 
r> 

r: 
r 
r-. 
r 
r: 
r, 
r». 

r-- 
,,,-.., 

r-- 
r> 
r> 
r: 
r: 

r· 
r> 

r: 107.063 

r: 
r' 

r: 

16. É evidente a inadmissibili 

dade da cumulação de ações, neste Juízo Fede 

ral, quando não for sua a competência para to 

das elas. 

17. Enquanto na ação de desapro 

priação indireta contra a União Federal e a 

Funai se vai discutir a tese de terras indíge 

nas, dando fundamento à ação, na de responsabi 

lidade por ato ilícito, intentada contra o E~ 

tado de Mato Grosso, o sustentáculo jurídico é 
o ãt~ illêitê, pelo qual o Estado-Membro veio 

a causar danos aos Autores. 

18. Aqui, já não mais se tem a 

questão da terra indígena como fundamento juri 

dico do pedido e sim o cometimento de ilicitu 

de do Réu, por ter "alienado a non domino as 

glebas de terras sub judice" ou por "serem 

elas indisponíveis". 

19. Não há, portanto, 

rase alegar a competência ratione 

motivo pa materiaeÂ 
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r: 
com a equivocada invocação do art. 109, XI, da 

CF/88. 
r 20. "O juízo deve ser competen 

te para todas as ações. Incompetente ratione 

materiae para conhecer de qualquer das ações, 

o jui.z rejeitará in limine a inicial", (AMARAL 

SANTOS, Ob. cit., p. 195). 

i 
1 

r> 
r- 

21. Na verdade, em primeiro lu 

•/", 
gar, dá-se a competência deste Juízo Federal 

r: 
r 
0 

r-. 
,,--_ 

r> 
.r- 

r> 

(' 

r: 
r: 
r: 
r 
r: 
r 
n 
r: 
r>. 

r=. 

(' 

" r,, 
r 
r 
r> 

r< 

r: 
T' 

" r> 101.os3 
r 
r 
r 

para conhecer da primeira ação, promovida co~ 

tra a União Federal e a Funai, ratione perso 

narum, por força do estatuído no art. 109, I, 

da CF, ficando irrelevante a natureza da maté 

ria. 

22. É claríssima a exposição 

da inicial, no sentido de que se trata de cúmu 

lo objetivo, contra réus submetidos à competê~ 
eia de juízos diferentes. 

23. Ora, se para a açao intent~ 

da contra o Estado de Mato Grosso o Juízo Fede 

ralé incompetente, não será a cumulação de 

ações que o tornará competente. 

24. É flagrante a ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimen 

to válido e regular do processo, haja vista 

que a competência é pressuposto processual re 

ferente ao juiz: 

"tratando-se de incompetência 
tà, a relação processual será 

à~rno1~ (\ 
ating1_)-I 

J 
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r- da de v1cio insanável. Vale dizer, 
juiz ~b§o1ut~m~nt~ 1neompêt@nt@ 
poderá participar como sujeito da 

o 

r' 
r 

- nao 
re 

r· 
lação processual. E, se dela particl 
par, inválida será a relação. 

r, 

Por isso, o juiz, quando abSQ 
lutamente incompetente, deverá de oti 
cio declarar a sua incompetência 
(CÓd. Proc. Civil, art. 113). Deixa~ 
do de declará-la ao despachar a inj 
cial, poderá o interessado argüir a 
sua incompetência em qualquer tempo 
ou grau de jurisdição, independente 
mente de exceção (CÓd. Proc. Civil, 
art. 113). e até mesmo por meio de 

; 1 
1 

! 
1 

r 

r>. 
1 

,,.-- 
r: 
(' 

r: 
r: 
r> 
r> 
r- 
r-- 
r> 
r: 
r> 
r 
!"""- 
1 

"" 
~ 
r- 
r: 
r-, 
,,......, 

r 
(' 

r: 
r 101.063 

r 

(' 

(' 

ação rescisória, visto que será 
a sentença quando proferida por 
absolutamente incompetente 
Proc. Civil, art. 485, nQ II)11 

e Ob. cits.). 

nula 
juiz 

(CÓd. 
(Aut. 

25. O interessante é que o nor 

mal, previsto na processualística, é ocorrer a 
cumulatividade ou, então, a alternatividade ob 

jetivas contra o mesmo réu. 
i 
1 

1 
i 
1 

! 26. No presente processo, pre 

tenderam os Autores a concomitância e a alter 

nância de ações contra réus diversos, conquan 

to que o pedido alternativo é o mesmo do ante 

cedente, só modificando a pessoa sobre quem d~~ 
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ve recair a condenação: a UNIÃO FEDERAL e 

FUNAI ~êlê ESTADO DE MATO GROSSO. 

a 

27. "O art. 289 do Código" ( o 

mesmo citado pelos Autores na réplica) "diz 

que e lícito ao autor formular mais de um pedi 

do em ordem sucessiva, a fim de que o juiz co 

nheça do posterior, em não podendo acolher o 

anterior. Fala-se na espécie em ~êdido §Ubffl~ 

dii~iê. Há cumulação alternativa por subsidia 

riedade quando os pedidos fli© §ê §itUãffl fiê fflê! 

fflê ~lâflê, mas um deles é formulado como prin 

l 
' 1 

r, 
(\ 

cipal e o outro, só na eventualidade de nao 

ser possível acolher o principal, será subsi 

diariamente apreciado. Daí denominar-se também 

de cumulação eventual esse tipo de cumulação 

i 
l 

de pedidos" (J.J.CALMON DE PASSOS, in Coment~ 

riso ao Código de Processo Civil, Forense, 

19 8 8 , III vo 1. , p. 2 4 3) . 

28. Continua o ilustre Jurista: 

"Como frisado por JOSÉ ALBERTO ·DOS 
REIS, embora não tenha posto a lei. CQ 
mo condição para essa espécie de cumQ 
lação qualquer nexo entre os dois Pf 
didos, a verdade é que, pela ordem 
natural das coisas, h~ de existir um 
nexo substancial entre eles. Os dois 
pedidos dizem respeito ao mesmo ato 
ou fato jur1dico; denunciam uma ati 
tude de dúvida ou hesitação do 

i 
1 

1 1 

1 

! 
1 

i 
1 

r101.os3 

r: 
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perante o ato ou fato. O autor come 

r>. 

ça por formular certa pretensão; mas, 

porqu~ nio ~§ti §~~uro de que essa 
pretensão seja legal e venha a enco~ 
trar acolhimento por parte do juiz, 

deduz subsídiariamente outra prete~ 

são mais sólida, para ser considerada 
pelo juiz, no caso de não vingar a 
primeira 11. 

r- 

0. 

('' 

r- 

29. Isso, no entanto, nao e o 

r: 
r: 
r 
r: 

que acontece na hipothese sub judice, onde os 

Autores não alternaram os pedidos, em ordem su 

cessiva, como autoriza o art. 289 do CPC, por 

eles invocado, mas sim as pessoas sobre quem 

recai o mesmíssimo pedido de condenação e, ê 

~Uê ê ~1§~, submetidas a jurisdições 

tes, ratione personarum. 

diferen 

r 30. Não se pode deixar de ano 

tar, de outro lado, que o fundamento da primei 

ra ação, contra a União e a Funai, ~ o "apossa 

0 
r- 

menta manu militari das glebas de terras 

judice, incorporadas ao PARQUE INDÍGENA 

sub 

DO 
r: 
e 
r 
\ 

XINGU", ensejador da desapropriação indireta , 

enquanto o da segunda ação, sucessiva e alteE 

nativa, é a ~@§~~fi§âhilidâªê ~hjêtive, previ~ 

ta no art. 107 da CF/69, dando azo a "uma ação 

ordin~~ia de indenização contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO, pà~â â hi~~tê§ê dê E§tãdê-fflêfflh~ê 

tê~ âllêfiàªO â~Uêlª§ glê~à§ a non domino 

r· 
r- 
(' 
r 
r 
r- 
r: 
[' 

r- 
r-. 
r- 
~ 
ry.o63 
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ra o negrito, assim está no original, fl. 02). 

31. Logo, "A cumulação de pedi 

dos em ordem sucessiva deve ser admitida, en 

tretanto, em harmonia com a regra do inciso VI 

do art. 295 que considera inepta a inicial 

r- 

quando esta contiver pedidos incompatíveis en 

tre si11 (WELLINGTON MOREIRA PIMENTEL, in ComeE 

tários ao Código de Processo Civil, RT, 1979, 

Vol. III, p. 201), não deixando de ter razao, 

nesse particular, a União e a Funai, que a~ 

güíram a inépcia da inicial, vez que, "Os pedi 

dos cumulados em ordem sucessiva, devem, pois, 

guardar compatibilidade11 (idem, ibidem). 

32. 11A logicidade que deve apre 

sentar a petição inicial" - expõe Moreira Pi:_ 
mentel - "abrange-lhe todos os pontos, desde 

a narrativa dos fatos, os fundamentos do pedi 

do e este próprio que, corno já se viu, há de 

se ajustar àqueles. Com maior razão, se há c~ 

mulação objetiva, os pedidos devem ser compatí 

veis, ainda que formulados em ordem sucessiva11 

(pp. 190/191). 

33. Sem embargo dessas consid~ 

raçoes doutrinárias, havidas em comentários ao 

art. 289 do Codex, no qual se louvaram os Auto 

res, vejo de boro alvitre mencionar o 

do mesmo Processualista em relação ao 

escólio 

art. 

292: 

"A cumulação de ações de que cuida o 

r>. 

r-. 107.063 
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art. 292, é a cumulação or1g1nária de 
ações ~ontrfl o m~§mo riu. Cumulação 
objetiva de pedidos é o mesmo que cu 
mulação de ações. 

0 

r Dá-se a acumulação de 
no dizer de Gabriel de Rezende 
quando o autor fêUMê ~entrª e 

- açoes, 
Fi 1 ho , 

r~u, no 
tenden 

diversos 

i 
( 

1 
1 

1 ! 
1 
j 
i 
; 

mesmo processo, várias ações 
tesa fazer valer direitos 
(Curso de Direito Processual 
vol. I, pág. 183). 

Civil, 

r: 
••••••••••••••••••••••• ti •••••••• " ••••• 

r 
r Nos casos de alternatividade e 

verdadeiramente, ~Uâfi~ê ê ãUtª~ 1fltêfltã~ 

t~ã ª filê§ffi~ ~êU, no mesmo processo, mais 

uma ação11 (Aut. e Ob. cits., p. 202). 

§~fl 

de 

de subsidiariedade o que 
acolhimento, a final, de 
d i do" (pp. 200 e 201). 

resulta é o 
um Único p~ 

r: 
34. A cumulação 11só existirá, 

35. Ainda do mesmo Autor: 

"O Código, sem embargo da amplitude 

:·. que deu à cumulação de ações, subordi 
na sua admissibilidade ao preenchime~ 
to dos requisitos enumerados nos i~ 
cisos Ia III do art. 292. ~ê fãitª 
u~ d@i@~, não~~ ~@rm1t1ri ã ~umui!~ 
Ç;€l011 (p. 204). </ 

r>. 

/ 

r',,07.063 

r-. 
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36. Ora, in casu, falta a compe 

tência deste Juízo para apreciar a ação contra 

um dos réus, ainda que se admitisse plausível 

a cumulação de ações contra réus diversos, o 

r: 
r 

que, no entanto, não é possível, consoante tan 

to se expôs. 

r>. 37. E não se fale em perpetua 

tio jurisdictionis, prevista no art. 87 do CPC, 

como, equivocadamente, invocaram os Autores 

(fls. 964/973), porque não se prorroga §~ffi~@ 

têfi~ià à~§êlUtà. 
r 
r». 

r=. 

38. Por derradeiro, colha-se o 

seguinte entendimento do egrégio Supremo Trib~ 

nal Federa·l, no CC nQ 6. 093-DF, em sessão pl~ 

nária de 3.11.77, publicado no DJU de 25.11.77, 

p. 8.505, citado por ALEXANDRE DE PAULA, in CÕ 

digo de Processo Civil Anotado, RT, 1986, Vol. 

II, p. 173; 

r, 
r: 

r 

11Se o autor formulou na ação pedido 
que nela não deva comportar-se, PO! 
qu@ ªª eom~~tine1ã d@ outr@ Ju~tíe@, 
ª eumu1Aeio do~ p@d1do§ nio pod@ ~@r 
tol@rijdã. E nada justifica que, de 
pois de solver a questão que lhe com 
pete, determine o julgador a remessa 
dos autos à Justiça competente, para 

r que esta prossiga no exame da outra 
pretensão: ou caberá à Justiça comum 
decidi-la ou, nio eãb@ndo, isto mesmo 

deverá ser decla:ado em seu julgam:{/e~ 
to, pondo t@rmo ã d~mãndã, ã fim d@ 

I 

r-, 
107.063 

r>, 

n 
0 
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r, 

que o ~utor, g@ o d@§@j«r, mªn1f~§t@ 
pr@t@niio ªª~~usciª eontrª qu@m d@ di 
r@Ho, p~r«nt@ o Juho eomp@tMt@11 

(grifei e destaquei). 

39. No mesmo diapasão, 

ciou-se o excelso Pretório, quando do 

mento do RE 101.914-CE, Rel. Min. SOARES 

NHOZ, in RTJ 110/904: 

pronun 

julg~ 

MU 

r: 
r 

11Na especie sub judice, a cumulação 
de pedidos sucessivos que não podiam 
ter sido reunidos no mesmo processo, 
por pertencer um deles à competência 

. í 
1 

,. 

r: 

da Justiça Federal e o outro à comp~ 
tência da Justiça estadual, importou 

ofensa ao art. 125, I, da Constitui 
cão Federal, c/c os artigos 102 e 104 
do Código de Processo Civil, quanto 
à competência da Justiça Federal para 
conhecer do pedido e julgá-lo". 

r 
;'· 

r, 
f, 

r: 

Í'· 
r> 

0- 

r-. 
0 

r-. 
,,-.. 
r-. 
r- 
r-. , 
r: 107.063 

r~ 
r- 
r>; 

Por esses fundamentos, conside 

rando a impossibilidade jurídica de cumulação 

de ações contra réus diversos, jurisdicionados 

a juízos diferentes, ratione personae, com fun 

damentos jurídicos diferentes, JULaO EXrtNro o 
processo, sem apreciação do mérito, por falta 

de pressuposto processual (art. 267, IV, CPC), 

referente à incompetência deste Juízo Federal, 

em relação à ação cumulada, subsidiária e 

ternativa, contra o Estado de Mato Grosso, 
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viável que se acha a cumulação de açoes, sem 

o preenchimento dos requisitos do art. 292 do 

CPC, mais especificamente os previstos no§ lQ, 

incisos I e II, c/c art. 295, parágrafo único, 

IV. 

CONOENO os Autores nas desp~ 

forma da Lei 

P. R. I. 

sas do processo e honor~rio~ advocaticios 

20% sobre o valor 

CuiabV, 20 de 

Juiz Federal.da 2ª 

em exercício na lª Vara 

J/18 
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-t». Osmar Sch11eider 
OAB-MT N. 2152-B 

Advoccdo 

EXMO. SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA 

t'i • /{;;.~~o c-t. 
1 " , 

rl-4...,,J.:-~ ' -ee. 
i r' / 
V 0·'4-., 

I zc, , 
?<--o-? ?'~ºe.-._ ;r~ 

LJ ~ ... -~ 
AQÔES ORDINÁRIAS 

Proc. NQ 23,584/88 - I 

-! 3 . o <?... 9-o 

t.-f..f._,,L.{.?__(._,<.4.J?....-7 

LISETE MARIA TONETTO BURTET, LEONIDAS BURTET~e JULIA 

MARCHEZAN TONETTO, já qualificados na petição inicial, por seu advogado 

no final assinado, nos autos das duas (02) ações ordinárias, propostas 

na petiç20 inicial, respectivamente, a 1ª (principal) contra a UNIÃO 

FEDERAL e a FUNAI, litisconsortes passivas ex legis, e a 2ª ( subsidiá 

ria) contra o Estado de Mato Grosso, não se conformando com ar.. sen 

tença de fls. 975/996, vêm,dentro do prazo l~gal, consoante o disposto 

nos actigos 513 e 514 do CÓd. de Proc. Civil, dela recorrer para o 

EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, a fim de que este profira no~a decisão, 

tendo em vista os fundamentos de fato e de direito consubstanciados nas 

razões de...9-_P.elação em anexo, as quais são parte integrantes desta peti 
----........... 

- çao. 

Termos em que, ex vi.-do artigo 296 do CÓd.de ---=- Proc. 

Civil, requer a Vossa Excelência se digne determinar sejam citados os 

apelados, para acompanharem o Recurso. 

PP. Deferimento 

Cuiabá, 19 de julho de 1 990 

r": f Rua Galdino Pimentel, 14 - Sala 44 - 42 Andar - Ed Palácio do Comércio - Fone: 322-2014 - Cuiabá-MT 
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CfJr. Os111ar Schneider 
OAB-MT N. 2152-B 

Advogado 
- 01 - 

RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇP/J 

,·, 
0 Ações Ordinárias 

Proc. Nº 23.584/88 - I 

r: 

11São deveres do advogado .... defender as o~ 

dem jurídica e a Constituição da RepÚblica,pugnar 

pela boa aplicação das leis e rápida administra 

ção da Justiça, e contribuir para o aperfeiço~ 

menta das instituições jurídicas ( Lei NQ 4.215, 

de 27 de abril de 1 963, art. 87, I )11 

EMINENTES JUIZES DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 

r-. 

r-. 
IDlaita wêrnia da consideração que nos merece o digno 

do subscritor dar. decisão de fls. 975/996, os 

LISETE MARIA TONETTO BURTET, LEONIDAS BURTETE e JULIA MARCHEZAN TONETTO 

1 • magistr~ 

autores 

com ela não se conformam, visto que a sentença apelada, infringindo o 

artigo 109, inciso XI, da Constituição Federal de 1 988, c/c a parte 
('· 

final do artigo 87 do Código de Proc. Civil, o qual dispõe nas linhas 

r, 
Rua Galdino Pimentel, 14 - Sala 44 - 4Q Andar - Ed. Palácio do Comércio • Fone: 322-2014 Cuiabá-MT 

1 
' 1 
! 
j 

1 
) 
' 
i 

1 
1 
1 

1 
1 

--· i 
1 

1 
! 

ora grifadas, 

11São irrelevantes as modificações do es 

tado de fato ou de direito ocorrido posteriormeg 

te, sa].wo ~suprimiremo Órgão judiciário ou 

alteJr>arann ô3I. ~tên.ci.a C6lllll ~ dia lllllBitéria ou 

da hierarquia", 

0. 
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r-. 
r 
r ,. 
r», 

0 

afastou a competência absoluta jurisdicional :iratiOl!Jl.e llll!8.1te:riae do Juizo 

Federal, e optou pela competência :iratilO!Ille par"srnrnae,decidindo pela sua 

incompetência para julgar a 2ª ação (subsidiária) de indenização propo~ 

ta pelos autores.contra o ESTADO DE MATO GROSSO, alienante das glebas 

(Con~ sumbl pti..c.e , na eventualidade deste ter as alienado a 11~ dmmilmo11 

tituição cio Brasil àe 1 967, ar.t. 4º, IV), ou por serem elas indisponi 

r 
veis ( Constituição federal de 1 946, art. 21ó ), inclusive recusando-se 

a julgar destacadamente a 1ª ação (principal) contra a UNIÃO FEDERAL e 

a FUNAI, litisconsortes passivas ex legis, proposta pelos autores face o 

apossarnento administrativo levado a efeito por estas, e com infração aos 

artigos 1º e 2º do Decreto NQ 63.082/68, c/c o art. 26, parágrafo Único, 

letra e , da Lei Nº 6.001/73 ( nsrsmro ro ÍJll)IJO ). 

r-. 
,-.. 

r: 

r 
r: 

2. Destarte, o M. Juiz a quJi{J), indeferindo a petição inicial, j 

f 

1 julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, nestes da 

ora recorrida ( fl.s.-995 ): 

sentença 

--. 
"Por esses fundamentos,considerando a 

impossibilidade jurídica de cumulação de ações 
contra réus diversos, jurisdicionados a Juizos 
difere~tes,ll'atiirnrne ~' com fundamentos jurl 
dicos diferentes, JUtG'Q) ~ o processo, sem 
apreciação do mérito, por falta de pressuposto 
processual ( art. 267, IV CPC ),referente à inco~ 

r petência deste Juízo Federal. em relacão 

r: 
J a 

ação cumulada, subsidiária e alternativa, contra 
o Estado de Mato Grosso, inviável que se acha 
a cumulação de ações, sem o preenchimento dos 
requisitos do art. 292 do CPC, mais especificameg 
te os previstos no§ 1º, incisos I e II,c/c art. 
295, parágnafo Único, IV." 

r-, 

11~ os Autores nas despezas 
processo e honorários advocaticios de 20% 
o valor dado à causa, corrigíveis na forma 
Lei Nº 6. 899/ 81 , em favor dos Réus'.'. 

do 
sobre 

da 

1 
' 

,,... .. 
r- 

-- - ' 
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-c; c.-: SchHeider 
OAB-MT N. 2152-B 

Advogado 
- 03 - 

") 
..)• O art. 292, § 12, inciso I e II, do cóct: de Proc. Civil, no 

qual louvou-se a sentença para indeferir a petição inicial, 

tem a seguinte redação: 

11Sãe requisitos de admissibilidade da cumulação: 

I - que os pedidos sejam compativeis entre si; 

II - que seja competente para conhecer deles o mesmo 
! 
! juizo. 

'1 
'i 

Assim, para indeferir a petição inicial e julgar extinto o 

·· processo, sem julgamento do mérito, o M. Juiz a {J!l!mll decidiu pela incomp~ 

tibilidade dos pedidos, e pela sua incompetência jurisdicional r.a· 

1!;.i[l[J):2! llll!E.te'."iae para julgar a 2ª ação ( SUll.lb5iidliária) proposta contra o 1 

4. Todavia, manifesto o equivoco das conclusões da sentença 

recorrida, como será demonstrado. 

O M. Juiz a «J!UllO, no item 19 da decisão apelada, equivocad~ 

mente deciciu não ser o pedido formulado na 2ª ação ( :iSÚlloo! 

di:ii..ÍllFia. ) caso de competência Jrati~ nmrat!:eria.e, por não lhe ser àplici 

velo art. 109, XI, da Constituição Federal de 1 988, que dispõe: "CA 

5. 

PUT - AOS JüIZES FEDERAIS COMPETE PROCESSAR E JULGAR .... XI - A DISPUTA 

sobre direitos indigenas". 

Para fundamentar aquele seu entendimento, assim se manifes 
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®r. o.-: Schneider 
OAB-MT N. 2152-B 

Advoccdc - 04 - 

tou na sentença, i]ílXSis JLiteràLs ( fls. 987 ): 

H16. É evidente a inadmissibilidade da 
cumulação de ações, neste Juízo Federal, quando 
não for sua a competência para todas elas. 

17. Enquanto na ação de desapropriação 
indireta contra a União Federal e a FUNAI se vai 
discutir a tese de terras indigenas,dando fund~ 
mento à ação, na de responsabilidade por ato 
ilícito, intentada contra o Estado de Mato Grosso, 
o sustentáculo juridico é o ato ilícito, pelo 
qual o Estado-Membro veio a causar danos aos 
Autores. 

'! 

18. Aqui, já não mais se tem a questão 
da terra indigena como fundamento juridico cto 
pedido e sim o cometimento de ilicitude do Réu, 
por t.er "aLí enado a l!Ji'rnrJl do1m1fumtx as glebas de teç 
ras .sum juldioe 11 ou por "serem elas iridisponi 
veis11• 

., J' 

6. Ocorre que, para dar essa conotação ao item 18 da 

ça ~éb6rrida o M. Juiz a <Q1!llltOi deixou de esclarecer naquele 

senten 

trecho, que o fundamento juridico do pedido de condenação do Estado de 

Mato Grosso, cumulado subsidiariamente, foi feito na eventualidade i se, 

no final dos tramites processuais, ficar apurado ter o Estado Federado 

cometido ato ilícito por infração ao art. 42, IV, da Constituição '' do 

Brasil de 1 967 ( alienação a llJlO!íll dotJmniJuio), ou ao art. 216 da Constitui 

ção Federal de 1 946 ( alienaçio de glebas de terras indisponíveis), os 

quais tem as seguintes redações: 

11 kit. 141~ da. ClF' de 1l 961 

Incluem-se entre os bens da União: 

Il' - as terras ocupadas por :i.ndios". 

"~- 216 oo. CJE1' de 1l 9146 

Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde 

achem permanentemente localizados, com a condição de 

se 
- nao 

as transferirem11• 
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CUr. Os111ar Sc/1neider 
OAB-MT N. 2152-B 

Advogado - 05 - 

Destarte, o direito invocado pelos apelantes, na 2ª ação 

Slllbsidiária) proposta contra o Estado de Vato Grosso é eminentemente 

indígena. 

7. Assim, se, eventualmente, ficasse apurado no final do trami 

tes processuais te~ o Estado de Mato Grosso alienado 

terras scl] judiL<ee, infringindo aqueles dispositivos constitucionais, 

as 

o 

corolário àesse ato ilicito seria a sua condenação nos termos do art. 107 

àa Constituição Federal ( responsabilidade objetiva). 

j 

'i 
.l 

" 1 

1 
i 

' 8. No que concerne a essa falta de esclarecimento,que deveria 

estar contida no trecho da sentença apelada ( item 18 - fls. 

987 ), o ~~~D~ JEl::lK(CJEJL.Sffi.\ COlRíll'.JB: no julgamento do AGRAVO DE INSTRUMEN 

TO Nº 125.488 - 2, em 16/11/1988, decidiu: 

"Ora, não se pode dissociar o que se 
ressaltou no inicio do que se concluiu depois". 

Destarte, não há como dissociar o fundamento jurídico do 

pedido àe co~denação do Estado de Mato Grosso da questão da terra indig~ 

na. 

9. Os apelantes, ao proporem as duas (02) ações sub 

( principal e subsidiária) louvaram-se em parecer do 

ilustre jurista, e mestre de direito constitucional, Professor lMIJBGl!JJEJL 

JllEIÃ\lLlE, o qual em questão similar assim opinou·:( .fls. 153/15l41 dos au 

1trns ) : 

11É claro que, além do mandado de seg.!:! 
rança, assistirá a Consulente o direito de propor 
ação o~ contra a Fazenda Nacional e a 
Fazenda Estadual de Mato Grosso, se for impedido 
de realizar os serviços programados na,área da 
reserva: 
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<fJ,. · Osmar Schneider 
OAB-MT N. 2152-B 

Aàvoqado - 06 - 

a) - para haver da União a devolução das 
glebas, sobre as quais inexistir posse de 
silvícolas, nas condições supra discrimin~ 
das, Ollll. a :respecti.wa ~o, com base 
no justo preço, visto ter ocorrido a ocup~ 
~ão, sem depósito prévio do preço; 

b ) - JPlcll['a lbli31.wer igilla]L ime.mza<Çã.o d o 
Estado de Mato Grosso se resultar provado 
ter este vendido "bens da União", como 
fossem terras devolutas disponiveis11• 

se 

1 O. Nessas condições, se o fcrndamento jurídico do pedido subsi 

diário contra o Estado de Mato Grosso teve por fulcro even ... ~ ' 

tual infração ao art. 42, IV, da Constituição Federal de 1 967, ou ao 

art. 216 da Constituição Federal de 1 946, descabida e sem fundamento a 

decisão do M. Juiz a Qll.lliOJ de que na 2ê ação ( SlWllSi.«liária )proposta con 

tra o Estaào de Mato Grosso "já não mais se tem a questão da terra 

gena como fundamento juriéiico do pedido ..... " 

indi 

Desse argumento utilizou-se o M. Juiz a qUJID para não ter 

de decidir pela sua competência absoluta iratiO!Ilre mmateriae e, portanto, 

para não ter que julgar o pedido formulado na 2ª ação (~irlbi..ár.ia) pr~ 

posta contra o Estado de Mato Grosso,competêncià aquela de ordem constitu 

cional ( W1mS'ti.tmçào de ] 900:. ar-t., 1l!D9i, xr ) . 

11. Ressalta-se, que, em ambas as ações, isto é, tanto na 

ação ( ]Pl["incipall. )proposta contra a UNIÃO FEDERAL e a FUNAI, 

como na 2ª ação ( .s11."illl:1l'S.:ii.Jcti.áur·:ii.a) proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

os fundamentos jurídicos dos pedidos, sem sombra de dÚvida,referem-se emi 

nentemente à ~sitml> das tenras~, e, não como decidiu equl:_ 

vocadamente a sentença recorrida quanto a esta ultima (SUllbls.i~~ 

12. Naquele mesmo sentido, a respeito desses fundamentos juridl:_ 

cos, o JPll..lEmIMUO 100 SllJJP'JmElMID) ~ ~' por unanimida 

de, acolhe~ o voto do eminente MINISTRO DÉCIO MIRANDA (relator),no julg~ 
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CfJr. Os1-11ar Schneider 
OAB-MT N. 2152-B 

Advogado - 07 - 

mento do MANDADO DE SEGURANÇA Nº 20.215 - MT, deixando decidido no 

àão ( ]r.[J ~3189:91]) ( cf. também fls. 234/235~dos autos): 

r 
a cor 

11Aferido que as terras em causa não são 
ocupadas por silvícolas, ou já não o eram desde 
os idos de 1 9óO, que parece ter sido a época 
àe sua transmissão a particulares pelo Estado de 
Mato Grosso, os titulas dos impetrantes,a admitir 
que tenham regularmente essa origem sobrenadariarn 

. à impugnação que se lhes viesse a fazer esse 
aspecto. 

Verificado, porém, que a aquisiçao or1 
ginária,ou as que se lhe seguiram,coincidem com 
a regular ocupação indígena, os titulas dos imp~ 
trantes perderão a força que acaso formalmente 
tenham. 

A esse respeito, as informações da 
FUNAI contém a declaração de que ~os limites da 
Reserva Indigena Pimentel Barbosa,constantes do 
Decreto Nº 83.262, de 09 de março de 1 979, estão 

1 
1 

' 

contidos nos limites da área anteriormente 
vada aos indios Xavantes, pelo Estado de 
Grosso, através do Decreto Nº 903, de 28 de 
de 1 95011• 

reser 
Mato 

março 

Verificada porventura uma terceira hipÓ 
tese,que se trata de terras não anteriormente 
ocupadas pelos Índios, mas que a União lhes deseja 
reservar, na forma dos arts. 26 e 27 do Estatuto 
do Índio ( Lei Nº 6.001, de 19/12/73 ),ai ~seirá 
possiwel Jrle'.Clamnlaur' qll.lle o ~o dia 1ll\r.ni;oo) :smmmemte 
<dlewa resntlitar de prewi.0> JPI'IOlCe.S.OO dlesap!"Opria~ 
Jr']_(ú)IT • 

Do exposto, e ao contrário do que decidiu a sentença apel.§: 

pedi da, constata-se que não se pode dissociar o fundamento jurídico do 

do dos apelantes, f'orrnul.ado:' contra o Estado de Mato Grosso na 2ª 

( SIJ!bs:Ji.~i.a) da questão das terras indígenas, e, por conseguinte, 

- açao 

nos 

termos do art. 109, XI da Constituição Federal de 1 988,.a competência 

absoluta irat2o:oe llr:Oi3J.1teriae é do M. Juiz a QlUl!'.O para julgá-lo,mesmo porque 

na espécie não se aplica a competência jurisdicional irati<ane ~,c.9. 

mo por ele ficou decidido. 
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COr. Osmar SchMeider 
OAB-MT N. 2152-B 

r: 
r: 

Advogado - 08 - 

r-. 
Acrescente-se, ainda, ao contrário do que decidiu a sentença 

apelada ( item 17 - fls. 987 ), que na 1ª ação (principal 

de desapropriação indireta contra a União Federal e a Funai não há porque 

r-- 13. 

r se éiscutir a tese de terras indígenas, que deu fundamento a ação,e isso 

face a clareza merediana dos artigos 1º e 2º do Decreto Nº 63.082, de 

06 de a~osto de 1 968, este Último com a seguinte redação ( fls.284 dos ;('l 

r· 
r> 

r 
r: 
J"""" 

autcs ): 

ttArt. 2º - Fica a Fundação Nacional do 
Índio autorizada a entrar em entendimentos com o 
Estado de Mato Grosso, com as prefeituras locais 
e com os legítimos proprietários, se eventualmente 
existirem, para o fim especial de obtenção de do~ 
çÕes, bem como a efetuar as desapropriações indis 
pensáveis ao cumprimento do decreto". 

11 _, i 

r: 
r: 
r: 

14. A seu turno, o artigo 12 do Decreto NQ 63.082/68 

identidade com o julgamento pela E[~ OD)R1JE do 

guarda 

Mandado 

r 
de Segurança NQ 20.215 - MT, ao destacar como área-reservada exclusivamen 

te aos silvicolas as terras do Parque Indígena do Xingu,bem como o arti 

• 1 

! 

r: 
r 

. i 

go 26, parágrafo Único, letra b, da Lei Nº 6.001/73 ( JES'f~TilJf'I~ 

Í!N!iDJIO ), verbis ( fls. 305 dos autos ): 

100 

:'.:-/j - - .~ . 

,--. 

"A União poderá estabelecer,em qualquer 
parte do território nacional,áreas destinadas à 
posse e ocupação pelos Índios, onde possam viver 
e obter meios de subsistência,com direito ao us~ 
fruto e utilização das riquezas naturais e dos 
bens nelas existentes, respeitadas as restrições 
legais. 

~~ lÍ.mico: AS ÁREAS RESERVADAS na 
forma deste artigo NÃO SE CONFUNDEM COM AS DE 
POSSE IMEMORIAL DAS TRIBOS INDIGENAS podendo org~ 
nizar-se sob uma das seguintes modalidades: 

a) - reserva indigena 
b) - jp9.lr"l1Jij.Ue ~ 

c) - colônia agrícola indígena. 

r: 
r: 

r--. 

r>. 

r 
r: 
,... 1 Rua Galdino Pimentel, 14 - Sala 44 - 42 Andar - Ed. Palácio do Comércio , Fone: 322-2014 - Cuiabá-MT 

r- 
r> 
r: 
r-. 
r 



,.... 
1 

' ·. '-·, /,,-;/;? -J'·~:- ... ,.,_. 
;_:f·, .. , I 1.)/,'.,,L ~; 
~ •• .h·1.-, "1 -u· ' • .'.: ~·::.:::.(;:~~~ 

r. 

COr. Osn-1a r SchMeider 
OAB.MT N. 2152-B 

Advoçado - 09 - 

r: 

r> l:lem de ver, que a JEXROlSiçi.O IDE JMirnl'.'IlV[Jl ~ 

62, aprovada pelo Presidente da República, e publicada 

Diário Oficial, Seção I, em 08/08/80, esclarece a respeito das áreas 

no 

15. 

r- 
re 

i 
.1 

r 
r: 

servadas ( fls. 313 dos autos ): 

,-, 
''Elmn easos «lle ru"eá3lS reseinra.cdlas" oos 

pr.ieitári<OO dewerao Seit" dJ.esapiropr:ft.adlos ( ar t . 
§ 22, da Constituição), e com o pagamento 
respectiva indenização ou depósito judicial, 
FUNAI, na competente exproratÓria, nenhum 
encargo caberá à FUNAI ou a União". 

~ 
153, 

da 
pela 

outro 

r 
r> 
r> 

r Ora, se esses são os principias legais e normativos, 

de af'Lnar'em com a decisão do SlilllPRlElM!O ~ ~ proferida ·~ 

além 

no 

r: 
Í' 

r· 

MANDADO DE SEGURANÇA N2 20.215 - MT ( RTJ 93/89:90),aplicáveis à questão 

das g::i..ebas de terras dos apelantes, e ao contrário do decidido na senten 

ça recorrida, não há porque se discutir na 1ª ação (principal) propo~ 

ta contra a UNIÃO FEDERAL e a FUNAI a "tese de terras Lndj genae" cf. 
r: 
r. fls. 987 - item 17 ), mas, sim, e tão somente, em face do apossamento ,. 

r». 

administrativo, ou lllllBll'.IlU llllllil:ii..1ta.!r"i, executado por elas, o direito da inde 

nizaçao àos proprietários-apelantes. 
(, 

r: 
Isto posto, a tése do direito às terras indígenas diz res 

peito unicamente ao pedido formulado na 2ª ação (S1LJ1.bs:ii..dii..áJr,ia) proposta 

cont~a o Estado de Mato Grosso, e isso, se no final do curso do proce~ 

so, ficasse constatado ter ele alienado as glebas :sub ju.MiiLce a hrnrn 

cdkrumí!ii.no, ou por serem elas indispensáveis, com infração aos textos cons 

titucionais do artigo 4Q, IV, da Constituição de 1 967, ou do artigo 

216 da Constituição Federal de 1 946, os quais tratam exclusivamente de 

assunto indigena, e a origem do seu direito à posse das terras ( doe. 

r: 
r,. 
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-t». Osi-nar Schl-'leider 
OAB-MT N. 2152-B 

Advoqado - 10 - 

EX lP\DlSI.TIS, os autores-apelantes recorrem ao ~IO 1RDlNJJJNiAJC 

.lElEJGim!M. ~-. para que seja reformada a decisão apelada e 

os eminentes Juízes decidam pela competência jurisdicional absoluta ratio 

16. 

ne cateriae ào M. Juiz s q!;!2 para julgar também a 2ª ação (~<dli.ária) 

proposta contra o Estado de Mato Grosso, por eventual infração ao art. 

4º, IV, da Consti t.uí.cao do Brasil de 1 96 7 ( alienação a "non domino 11) , ou 

ao art. 216 da Constituição Federal de 1 946 ( terras indispensáveis), ex 

vi de àisposto no -art. 109, inciso XI, da Constituição de 1 988. 

Destarte, provido o recurso, também deve ser reconhecido te 
, -- - . ; 

- - 

rern os.apelantes preenchido o requisito do art. 292, § 12, inciso II, do 

CÓd. de Proc. Civil; e que não pode prosperar a decisão do indeferimento 

i_n ~0~ da petição inicial, porquanto a competência do M. Juiz a quo de 

corre da iratiO!rne lllll0.1teir'iae, e não da competencia jurisdicional 

~e, como equivocadamente foi decidido na sentença apelada. 
·; 

17. A sentença apelada não deixa dúvida quanto a existência de 

duas (02) ações, neste mesmo processo, originada de uma uni·- 

ca petição inicial ( 1l:ls. 983 ). 

Também, reportando-se ao acórdão do SUPREMO~ 

RfrllL, a sentença reconhece a existencia de uma inusitada cumulação alter 

nat~va por subsidiariedade de pedido contra réus diversos ( f].s. ~82 ). 

18. Entretanto, decidiu o M. Juiz a qu.uo no trecho ora transcrito 

( fls. 992 ) : 

"31. Logo, 11A cumulação de pedidos em 
ordem sucessiva deve ser admitida, entretanto, em 
harmonia com a regra do inciso VI do art. 295 que 
considera inepta a inicial quando esta contiver 
pedidos incompativeis entre si11 ( WELLINGTON 
MOREIRA PIMENTAL, in Comentários ao Código de 
Processo Civil, RT, 1 979, Vol. III,p. 201), não 

Rua Galdino Pimentel. 14 - Sala 44 - 4º Andar - Ed. Palácio do Comércio · Fone: 322-2014 - Cuiabá-MT 



r: 

,--- 
r: 

r: 

r: 
r 
r: 
r, 
r- 
r 
r: 

r» 

r>. 
,,.--.. 

r>. 

r: 
,-. 
' 

r=, 

r 
r 

r: 
(' 

r 

«». o.-: Sdmeider 
OAB.MT N. 2152.B 

Advog'.ldo 
- 11 - 

deixando de ter razão, neste particular, a União e 
a Funai, que argliÍram a a inépcia da inicial, vez 
que, 110s pedidos cumulados em ordem sucessiva, 
devem, pois, guardar compatibilidade" (idem, ibi 
dem). 

Os apelantes ressaltam, que nas duas ações SUlb jjuriice, sendo 

uma delas cureul.adar por- subsid:i er í edade , os pedidos são os mesmos, isto 

é, pagamento da indenização pela prática de ato ilicito de um dos réus,se . - 
já per. parte.dó ESTADO FEDERAL, seja por parte do ESTADO FEDERADO. 

-:- ' 
~ -· : 

19. Em sua petição de fls. 964/973, os autores-apelantes reconh~ 

cem que o primeiro requisito exigido pelo CÓd. de Proc. Ci 

vil, para a admissibilidade de cumulação de pedidos, foi o de compatibl:_ 

lidade entre elas, e que a compatibilidade reclamada não é lógica 
cessariamente, mas sim compatibilidade juridica. 

~W ]l)lJE: P..@.SSl!JS, à esse respeito, preleciona que por força 

ne 

disso, ~m se tratando de cumulação alternativa por subsidieriedade os 

pecidos podem ser opostos. 

Que, se são eles apartamente incompatíveis, juridicamente 

essa incompatibilidade cessa, visto que o pedido formulado nos autos na :i 
.•• 1 

2ª ação ( .'SlJllhsi.diiánr:iia) só na eventualidade da improcedencia do primeiro 

( formulado na ação principal) será objeto de decisão ( COMENTÁRIOS 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, Vol. III, 2ª ed. pág. 275 ). 

AO 

20. Ora, no caso dos autos, a própria sentença reconhece a 

existência de duas ações, bem como a existência de wna curnu 

lação alternativa por subsidieriedade de pedidos contra réus diversos, de 

forma que se os autores-apelantes fossem vencidos na ação de desapropri§_ 

ção .i.nd.i.r'et.a proposta contra a UNIÃO FEDERAL e a i:<TJNAI ( ação prima ) , j~ 

ridicamente essa incompatibilidade cessaria, pois, só então, seria objeto 

de decisão a ação proposta contra o ESTADô DE MATO GROSSO (ação 

da). 

secun 
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Isto posto, equivocou-se··a sentença recorrida ao decidir 

pela incompatibilidade àos pedidos com fulcro no art. 292, § 1º, inciso 

I, do CÓd. de Proc. Civil. 
r- 
r 

21. Dessarte, os autores-apelantes recorrem à este EGRÉGIO TRIBU 

/'"'. NAL, a fim àe que os eminentes Juízes reformem a sentença 

para decidirem pela compatibilidade dos pedicios, e, por conseguinte, deci 

dam pelo de:erimento da petição inicial, afastando a alegação de falta 

desse pressuposto processual para a constituição e desenvolvimento válido 

e regu~ar do processo ( CÓd. de Proc. Civil, art. 267, IV). 

f'· 
O M. Juiz a gum, fundamentando sua sentença, decidiu 

sua incompetência para apreciar a ação contra um dos 

ainda que se admitisse plausível a cumulação de ações contra réus 

, 
reus, 

22. pela 

r: diver 

sos, o que, no entanto, entendeu não ser possível ( fls. 994 ). 

Os autores-apelantes, quanto a alegada incompetência jurisdl 

cional do Juízo Federal, já se manifestaram nos ítens anteriores desta '' ' 1 
! 
! petição, e demonstraram o equivoco da sentença recorrida, eis que, 

~, trata-se de competência absoluta ratj.Q.Q.e~~ia~. 

r 
r> 

23. Quanto a alegada impossibilidade de cumulação de ações contra 

réus diversos, tal entendimento conflita com a seguinte deci 

são do ex-11!UB1Dm!M. lFlE!IDiEW\lL IDE ~: 

r: 
nReputam-se conexas duas ações propo~ 

tas contra réu~ diversos, se a decisão de mérito, 
em relação a um deles, influir na esfera patrimQ 
nial do outro.11 (TFR, CJ 6.509 - RJ, Relator 
Ministro ·oTTO ROCHA, in DJU de 02/05/86,pág. 6.942, 
íª col. ) 11 
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r· 

r: Ora, no caso dos autos, a prática de ato ilícito por um dos 

r>. r'eua-ape.Iant.es , e que seria, ou sera apurada durante os tramites proce~ 

suais, qüando da deéisão do mérito, em relação a um deles, certamente 

r: ira influir na esfera patrimonial do outro, pois um deles terá que arcar 

com o pagamento da indenização ( cf. fls. 964/973 ). 

Í' 

r 
r 
r> 

Destarte, equivocou-se a sentença-recorrida quando entendeu 

não se~ possível a cumulação de ações contra réus diversos. 

r 24. O M. Juiz a~ concluiu sua decisão pela impossibilidade 

jurídica de cumulação de ações contra réus diversos, jurisdf 

cionados a juízos diferentes, com fundamentos jurídicos diferentes, 

decidiu pela extin~ão do processo, sem apreciação do mérito ( CÓd. 

Proc. Civ~l, arts. 267, IV, 292, § 1º, incisos I e II, e art. 295, 

e 

de 
, 

par~ 
r= grafo urií.co ) . 

r>. 
r 

O art. 295, parágrafo Único, daquele diploma processual, tra 

ta da inépcia da petição inicial. 

r: 25. Os autores-apelantes, nestas razoes de recurso de apelação 
r- 

demonstraram os equívocos cometidos pela sentença, rebatendo 

suas conclusões. 

r 
r: 

Em sua sentença, às fls. 995, como um dos fundamentos, 0 M. 

Juiz a~ louvou-se no acórdão do Supremo Ttíbunal Federal,proferido no 

recurso extraordinário Nº 101.9í4-CE, sendo relator o eminente MINISTRO 

SOARES MUHOZ, o qual, no CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL e legislação proce~ 

sual em vigor, do Profº THEOTONIO NEGRÃO, ed. 1 990, pág. 187,nas 

taçÕes ao art. 292:7, assim está transcrito: 

ano 

11Art. 292:7. Não pode haver cumulação 

r> 
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de ações se para uma é competente a Justiça Fed~ 
rale para a outra a Estadual (STF-1ª Turma, RE 
101.914-0-CE, rel. Min. SOARES MUNOZ, j. ]5/05/84, 
deram provimento, v.u., DJU 8.6.84, .P· 9.262, 2ª 
col., em. ). 

Neste caso, o jLri.z id!e~ qUll:e 
õ:ll.çâo JIM'OS',Sig;;:B. ]!l'eI"al!Ilte e:n.e ~ coo.mm relação 
ymru.«ll.o que tam oomlJJP)etêrnci.a JP0l['\í:ll. ~ ( · 

102/ 285 ). 

.·a 
aó 

JTA 

Assim, o M. Juiz a qlUlO deixando de transcrever em sua senten 

ça esse tr.echo final, mais uma vez dissoci0u~o que ressaltou no 

da decisão de julgamento que vem depois. 

inicio 

26. Isto posto, e somente~á:Mll arglllllllillE[Bltaririlu.Jlma, se na especie o 

Juizo Federal fosse incompetente r.atirnme per.soirnae,como ficou 

decidido na sentença recorrida, e não competente l!."'ó3!.ti<rnme ll!IIEl.teriae como 

sustentam os autores-apelantes, para julgar o pedido formulado na 2ª 

ação ( SUJ1!bisi.d:n.ár.:iia.) contra o ESTADO DE MATO GROSSO, ela deveria pross~ 

guir nesse mesmo ~1izo Federal para julgar o~pedido contra a UNIÃO 

RAL e a FUNAI, formulado na 1ª ação ( principal ). 

Ademais, a competência do JuizocFederal para julgar 

:: 
FEDE 

essa 

1ª açao principal) encontra-se reconhecida na sentença apelada, nestes 

termos ( fls. 988 ): 

1121. Na verdade, em primeiro 
dá-se a competência deste Juízo Federal 

lugar, 
para 

conhecer da primeira ação, promovida contra a 
União Federal e a Funai, rati<rnme ~' por 
força do estatuido no art. 109, I, da CF, ficando 
irrelevante a natureza da matéria. 

Dessarte, reconhecida essa competência, incabivel a decisão 

da sentença recorrida ao concluir pela inépcia da petição inicial, e com 

a extinção do processo, sem julgamento do mérito, e, assim, face aquele 

reconhecimento, o M. Juiz õ:ll. <Q[llll:1)) deveria ter se decidido por outra 

ção processual, ou seja o prosseguimento do processo, em relação a 

solu 
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açao (principal) proposta contra a UNIÃO e a FUNAI, pois quanto a est,9- 

ele próprio afirma suâ competência. ! 

27. A QUARíA CÂl~ARA DO SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVEL, ao jul_ 
gar os Embargos Infringentes Nº 187.149-0-01, da comarca de 

i 
! 
i 

-·1 
1 

' 
,,,..., 
I 

S.i',l'!TO.S ( SP ) , os rejei tau em acórdão proferido com a seguinte EMENTA 

( LEX 102/285 - JTACSP ): 

r: 
"PETIÇJÍD INICIAL - Pedido - Cumulação 

irregular - Fato que não importa em inépcia. - s~· 
paração dos pedidos como medida cabivel - Embargos 
rejeitados". 

i 
l 
1 

.. ·1 
1 

l . ' 

r> 
' .. O entendimento dos eminentes Juizes que participaram 

julgamento esta expresso no texto do acordâo,verbis ( ÓO)C. 1 ): 

desse 

r 

11Não fosse suficiente a lição de BARB.Q 
SA MOREIRA em que se funda o julgado ora impugn.9. 
do, segundo a qual o feito deve prosseguir em rel.9. 
ção ao pedido que caiba na competência do Juizo, 
permitindo ao autor o aforamento da outra preteQ 
são perante o Órgão competente, já assentou a 
Egrégia Sexta Câmara do Primeiro Tribunal de Alç.9. r-, 

r: 
r 

da Civil que a cumulação irregular não importa 

- r 

em inépcia da inicial mas, sim, a separação dos 
pedidos a ser determinada pelo Juiz - 11Julgados11, 

ed. LEX, vol. 33/86 - De igual modo decidiu a 
Colenda Primeira Câmara desta Corte no Agravo de 
Instrumento Nº 35.661 - cf. 11Julgados", ed. LEX, 
vol. 41/191 - Ainda que cuidando da hipótese do 
inciso III do referido artigo 292,também o Egrégio 
Tribunal de Justiça determinou a separação da 
ação principal da cautelar, prosseguindo apenas, a 
primeira - 11RT11, vol. 498/92. 

1 

-! 
i 

Tais. julgados atendem ao principio da 

r: 

economia processual, na esteira do ensinamento 
de PONTES DE MIRANDA, para quem não se deve sacri 
ficar o que é separável - "Comentários ao Código 
de Processo Civil 11• , vol. IV /97. 11 
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Advogado 

Também, a TERCEIRA CÂMARA DO PRIMEIRO TRIBUNAL DE 

CIVEL, ao julgar ·a Ape.Iaçao -NQ 251. s·18 de .São Paulo., 

qual f'o.i relator o eminente MINISTRO SYDNEY SANCHES, 'decí.dí.u ( LEX 

28. ALÇADA 

da. 

37 - ~TACSP) ( ~- 2 ): 

HPEDIDO INICIAL - Inclusão de pena pecu 
niaria - Descabimento do indeferimento só por 
conter um pedido que não pode ser acolhído11• 

,-..., 
1 

r-. 

Dessarte, se os eminentes Juízes entenderem que não - ·podem 

dar provimento integral a este recurso de apelação,. pelo menos,por uma 

questão de economia processual,os autores-recorrentes esperam que lhe 

seja dado provimento parcial, e a fim de que se prossiga os ~-rtràmítes 

· processuais da 1ª ação (principal), proposta contra a UNIÃO FEDERAL e 

a FUNAI. 

r> A sentença apelada condenou os autores a pagarem aos 

20% (vinte por cento) de honorários sobre o valor da causa, o que 

' reus 

sem 

dúvida não se ajusta aos critérios de equidade e moderação (:fl.s. ~). 

Tanto isso é verdade, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

r 
[' 

julgar a AÇÃO CIVEL ORIGINÁRIA Nº 278, que versa sobre ação 

e relativa ao PARQUE INDÍGENA DO XINGU, fixou os honorários 

semelhante 

advocatí 

cios em tão somente 5% (cinco por cento), conforme se comprova dos votos 

dos eminentes Ministros, tendo eles assim se manifestado à respeito 

Trecho extraido do voto do eminente MINISTRO NÉRI 

SILVEIRA: 

"Quanto aos honorários advocatícios 
estabelecidos no voto do ilustre.Relator, em 5% 
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sobre o valor da condenação para o autor e 1,5% 
para o litisconsorte ativo, com a devida vênia do 
ilustre Ministro Aldir Passarinho, acompanho 
eminente Ministro Relator. Faço-o,acolhendo 
razões postas no voto do Senhor Ministro 

o 
as 

Soares 
Munoz, porque,efetivamente, do exame procedido nos 
alentados sete volumes desta ação.Verifiquei que 
foi longo, constante e complexo o trabalho àesen 
volvido pelo Procurador do autor, em Brasília e no 
Estado do Mato Grosso, na sus0entação da causa, 
produzindo laboriosas razões. 

É o meu voto. 
i 
1 

i 
i 

Também,transcreve-se o voto do eminente MINISTRO 

ALVES, verbis: 

MOREIRA 

110 Sr. Ministro Moreira Alves: Sr Presi 
dente, tendo em vista que, no caso presente, como 
o demónstraram os eminentes Ministro-relator e 
N~ri da Silveira não havia posse imemorial 
anterior ou contemporânea da alienação da 
em causa, também julgo procedente a ação. 

Verifico, no entanto, que, quanto 

nem 
gleba 

a 
honorários de advogado, há divergência quanto à 
sua fixação, uma vez que o ilustre Ministro Aldir 
Passarinho se manifestou, a propósito, em diss2 
nância com os votos que se seguiram ao dele. 

O Sr. Ministro Aldir Passarinho. Verifi 

.. ' 

quei que o valor será bastante alto, pois trata-se 
de correção monetária sobre CR$ 65.000.000,00, de 
aiguns anos para cá. 

O Sr. Ministro Néri da Silveira: As sus . - 
.tentações dos Advogados foram exaustivas. Não se 
pode deixar de reconhecer isso. O Advogado do au 
tor refutou as teses postas pela FUNAI, matéria 
jurídica, com longos e bem fundamentados arrazo~ 
dos. Levei dessa maneira, também, em conta ·a 
significação do trabalho profissional. 

O Sr. Ministro Moreira Alves. Sr. Presi 
dente 5% correspondem à metade dos 10% que se - sao 
concedidos,comumente,sobre o valor da condenação. 
E há que se considerar urna circunstância: o e~?:_'. 
nente Ministro Néri da Silveira discorda do Rela 
tor com relação às parcelas. . 

O Sr. Ministro Soares Munoz ( Relator): 
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r. 

Não fiz explicitação, no meu voto, com relação 
às parcelas referidas no voto do Ministro Néri da 
Silveira, mas estou de acordo com elas. 

O Sr. Ministro Néri da Silveira: Seriq~ 
assim, conveniente constasse das notas taquigráfi 
cas esta manifestação do ilustre Relator quanto l 
explicitação no sentido de calcular os juros des 
dobradamente. 

O Sr. Ministro Moreira Alves: Sr. Presi 
dente, data vênia do eminente Relator, acompanho, 
quanto aos honorários dos advogados das partes 
vencedoras, o voto do eminente Ministro Aldir PaÊ 
sarinho, que, a meu ver, atende melhor ao princi 
pio do art. 20, § 4Q., do Código de Processo Ci 
vil.· 

r=, 

r: 
0 

r> 
r: 
r> 
r: Isto posto, se confirmada a decisão recorrida, os autor-es.i 

aguardam a redução da verba dos honorários de advogado, fixados em 20%, 

aplicando-se aos autos os princípios de equidade e justiça. 1 :- ... 

r: 

r-. 

r: EX: IP«JISJC'.[']:.S, os autores-apelantes recorrem ao EGRÉGIO 

NAL REGIONAL FEDERAL para que os eminentes JUIZES dêem provimento 

gral, ou na pior das hipóteses, provimento parcial ao recurso da 

TRIBU 

inte 

r>. apel..§:_ 
- çac, ;iara que: - a) Seja reconhecida a competência :iraticrnrue nrrnaiteriae 

M. Juiz Federal a qiuID>, nos termos do art. 109, XI, 

do r. 
da 

r>. Constituição Federal de 1 988, para julgar as duas (02) 

r: 

ações conexas propostas nos autos, sendo a primeira 

( principal ) contra a UNIÃO FEDERAL e a FUNAI, litis 

consortes passivas ex legii..s, por desapropriação indire 

ta de glebas de terras destinadas como área reservada 
r>. aos indios ( a to ilici to. ) ; e, a segunda ( Slllllbsi.diári.a) 
r-. 
0. 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO na eventualidade dele 

r-. 
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1 
1 

ter alienado terras da:· União Federal, ocupadas por in 

dios ( Constituição do Brasil de 1 967, art. 42, IV);,ou 

por serem elas indisponiveis em respeito à posse 
nente de indios ( Constituição Federal de 1 946, 

216 ) ( ato ilícito); 

perm_§_ 

art. 

b) - SeJa reconhecida a compatibilidade dos pedidos. eis 

que nessas duas ações o que se pleitea é a indenização 1 
1 

. 1 

_--: · 1 
-- 1 

·."--- ·i 

por ato ilicito, a ser apurado no curso da tramitação 

processual, quanto à um daqueles réus cumulação alter 

nativa por subsidiariedade de pedidos contra réus di 

versos) ( TFR - CJ 6.509 - RJ, Relator MINISTRO 

ROCHA, in D.J. de 02/05/86, pág. 6.942, 1ª col. ); 

OTTO 

c) - SeJa determinado ao M. Juiz Federal a ((J[lll!O, que, afasta 1 

' • 
da a inépcia, defira a petição inicial, afim de 

as açoes conexas sejam julgadas pelo méritojvisto 

que 
- nao 1 

se configurar·infraçÕes a princípio processuais,em que 

se fundamentou a sentença; 

d) - Que, eventualmente, improvidos aqueles pedidos das le 

tras 11b11 e 11cn, seja dado provimento parcial ao recur 

so de apelação, atendendo-se ao principio de economia ,- 

processual, afim de que o M. Juiz a ((J[lll!O, afastando a 

inépcia, defira a petição inicial no que concerne a pri 

meira ação ( principal ), proposta somente contra a 

UNIÃO e a FUNAI, prosseguindo-se o feito até o ' .. final, 

eis que, quanto a esta ação (principal) a sentença r~ 

corrida reconheceu a competência do· JUIZO FEDERAL para 

julgá-la ( LEX-JTACSP, 59/37 e 102/285 ); 

e) - Seja àado o provimento a este recurso de apelação, redu 

zindo-se os honorários da sucumbência,fixados pela sen 
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tença em 20% (vinte por cento), pedido esse com fulcro 

nos principias de equidade·e justiça ( RTJ 107/494:495). 

Nest.es termos, os autores-recorrentes invocam para supri-los 

os doutos connecí.nent.os joridicos dos eminentes JUIZES DESTA EGRÉGIA COR 

TE7 à3.ndo-se provimento integral, ou parcial, ao recurso de apelação. 

J 10I S 'I I Ç ii 

Cuiabá, 990 

! 
/ 
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MINISTÉRIO PÚBI..ICO FEDERAI.. 

PROCtlltADORIA DA REJ>ÜDLICA EM MATO GROSSO 

A LISETE MARIA IDNETTO.B!lll~e OUTROi : ,: 1 1, 1 

R U N I ÃO FEDER A L - F UNA I e o T A D Q.:8 [9-Ê ~~1A TO G R OS S O ; I' \ 

'' a,.totq 'l :.til- ' 1 

I oó'Oªl \ o.lJ. ·t· t· ~~"~ ' 
1 

r \1\ ~eô.et~ ~ó.º µt'> 1 

1~ ~1-çi. 
' ef$>. . 

EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA lª VARA. 

ffe.Çh\l[] rnun INl~rR u11 
Processo Nº 23.584/88-I 

': 

': 

A UNIÃO FEDERAL, por seu Procurador 
abaixo assinado, nos autos em epí9rafe, vem, peran 
te V. Exa., apresentar as suas CO~i~~-~AZÕES ~E ~P~ 
LAÇÃO, em anexo, que ora requer a sua juntada, pa 
ra que sejam os autos remetidos à apreciação do 
ERré9io Tribunal Re9ional Federal da lª Re9ião. 

r 
r: 

- ' 

P. deferimento. 
Cuiabá/MT, J] de a9ost~ de 1990. 
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r-, 

Procurador da República 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCT.1RA.DORIA DA IU-:.PÚJ3LICA EM 1':IA'I'O GROSSO 

~ÇÓI\IIJl ICDIRIDIINl~lfUA 
Processo Nº 23.584/88-I 
ApeJ.antes 
Apelados 

LISETE ~!*.RIA TICD~ETTO BUIRTET e OUTROS 
UNIÃO FEDERAL-FUNAI e o ESTADO DE MATO 
GROSSO 

Nenhum reparo merece a douta sente~ 
ça de fls. 975/996, do MM. Juiz 11a quo v , devendo a 

mesma ser mantida 11in totum11 pelos seus jurídicos 
fundamentos, visto que razão al9uma assiste aos A 
pelantes, eis que sobejamente demonstrada se encon 
tra, nos autos, a ausência de respaldo le~al ante a 
pretensão deste(Í:f 
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M. P. 1.<'. - PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO 

O douto Julqador "a quo", julç:iou a 

certadamente, ao acolher a preliminar arç:iuida pela 

UNIÃO FEDERAL, na Contestação de f ls. 628/ 639, 11 in 
verbis11: 

11 
••• Prelimi~aE~ente, é óhvia a dife 

rença dos pedidos, sendo distintos 
seus fundamentos: aleç:ia-se que a 
UNIÃO FEDERAL e a FUNAI teriam se a 
propriado de bens dos Autores, daí a 
natureza real e reivindicatória do 
pedido de indenização, que substi- 
tui a restituição do bem, ao passo 
que a postulação face ao Estado de 
Mato Grosso tem suporte na responsa 
bilidade do ente público consaqrada 
no art. 107 d~ Carta Maç:ina. Loç:io, não 
há litisconsórcio no Estado de Mato 
Grosso com a UNIÃO FEDERAL e a FU- 
NAI, inexistindo cumulação subjeti 
va de lides a ser decidida em 11si 

multaneus processus11: muito ao con 

trário, as lides UNIÃO FEDERAL e 
FUNAI versus Autores e Autores ver 
sus Estado: de Mato Grosso seriam SILJl 

cessivas, apenas em face da improce 
dência da primeira ocorreria a seç:iu~ 
da. 

t ., 

1 
1 ! 
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1: j: 
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1 ! 1; 
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1 ! 
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Ora, é aí que se coloca problema in 
transponível atinente à competência. 
Tanto as duas primeiras Rés quando o 
último requerido qozarn de foro pri 
vileqiado, a competência para açôes 
que lhe dLgam respeito é absoluta, 

1 : 
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! i 11ratione personae11 e, a ss í m , impro~ _ 
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M. P. F. - PROCURADORIA DA U.EPÚJ3LICA EM MATO GROSSO 

roqável. A Justiça Federal não é co~ 
petente para julqar ações contra o 
Estado de Mato Grosso e sua compe 
t ê n eia não se pro r r o q a II Ln ca s;:JJ " . 

A sucessividaje de pedidos, 
da no art. 289 dJ CPC, supõe 

admiti 
loq.i.- 

carnente que o Juízo seja competente 
para todos eles. 

Apreciando matéria idêntica à prese~ 
te, entendeu o Colendo Supremo Tri 
bunal Federal: 
CO~PETÊ~CI~-C~~~L~Ç~O DE PEDIDOS 

Não é possível a cumwlação de dois 
pedidos sucessivos no mesmo proces 
so se um deles é da competência da 
Justiça Federal e outro da compe 
tência da Justiça Estadual. Somente 
a competência relativa é modificá 
vel pela conexão. Aplicação do art. 
125, I, da CF. Combinado com os ar 
tiqos 86, 102 e 104 do CPC. 
Recurso Extraordinário 
provido.11 

(RE Nº 101.904-CE, publicado na RTJ 
110, pq 901/905). 

conhecido e 

De outra parte, consoante dispõe o 
art. 293 do CPC, a interpretação do 
pedido é restrita. Como não se sabe 
a quem os Autores pretendem acio 
nar, na impossibilidade do pedido 
sucessivo, a única solução 

impõe é o indeferimento da 
que se 

petição~, 
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M. P. F. - PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO 

r 
r: 
r: 
r: 
r: 

inicial, nos termos do art. 295 do 
Estatuto Processual, par áqr a ro úníco ." 

Em içiual sentido foi o entendimento 
do Subprocurador-Geral da República, Dr. C~~LOS VI~ 
i~~ ~~ZZI, em seu parecer de fls. 930/931, onde ma 
nifestou-se pelo indeferi~ento da inicial. 

! 

Há de se observar, ainda, por oportu 
no, o voto do eminente Ministro SEP~L~ED~ ?E~iE~CE, 
quando chamou a atenção do assunto, assim se pronu~ 
ciando: 

r- 

r: 
r> 
r: 

n ••• inusitada cumulação alternativa 

por subsidiariedade de pedidos con 
tra réus diversos ... 11• 

r-, 

Com -efeito, inadmissível~ a cumula 
ção de ações, nos presentes autos, haja vista a fla 
çirante incompetência do Juízo 11a quo" para proces 
sar e julçiar a ação intentada contra o Estado de 
Mato Grosso. 

r: 

E, o cúmulo de ações, em um mesmo 
processo contra diferentes Réus, só é permitido 
auando estiverem submetidos à competência de um mes 
' - 
mo juízo, o que, definitivamente, não é o caso dos 
autos. 

r: 

Enquanto, na primeira ação proposta 
pelos Autores em face da UNI~O FEDERAL e FUNAI, o 
fundamento é o apossamento ma~~ ~ilitari das qle- 
bas de terras incorporadas ao Parque Indíqena do 
Xinqú, ocasionador da desapropriação indireta; na 
se9unda, o objeto é a responsabilidade objetiva, 
decorrente de ato ilícito que, em tese, fora perpe 

trado pelo Estado de Mato Grosso, acasso tivesse a-{2;. 

1 ., 
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M. P. F. - PROCURADORIA DA REPÚl3LIC~ EM MATO GROSSO 

lienado as çilebas a non do~ino, ori9inando 
ção ordinária de indenização. 

uma a- 

Assim, in casu, incompetente é o 
MM. Juízo "a quov , para apreciar a s e qun da ação, in 
tentada contra o Estado de Mato Grosso, conforme 
bem demonstrado restou, tanto na peça Contestatária 
de fls. 628/639, como também na douta sentença de 
fls. 975/996. 

Ante as razões expostas, o ~I~ISlÉ 
RIO PÜBLICD FEDERAL espera pelo i~provi~ento da 
presente APELAÇ~D, mantendo-se a douta sentença de 
fls., por ser de Justiça. 

Cuiabá/MT, 03 de sete~bro de 1990. 

Procurador da República 
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Fundação Nacional· do Índio 
MrNIS'l'l~R!O DO INTERIOR 

Exmo. Senhor Doutor Juiz Federal da lª Vara da Seção Judiciária 

do Estado de Mato Grosso. 

Proc. nQ 

1 
'1 
i ! 

i~ito 
. e,S d,e t,\_'t 

~c.tQll ~e,t&l a ºº' 0,&.-:. • ~~t"'° 
j,\.11. \.,.i,\ctl>\ e>º lle.): • 

l\'I,~.,. ~~<:,-~ 

.~ Fundação Nacional do índio-FUNAI, no.s 

nos autos da Ação de Indenização que lhes movem Lisete Maria To 

netto Burtet, -Leonidas Burtet e Júlia Marchezan Tonetto, em cur 
1 - 

so nesse R. Juízo, por seu advogado que esta subscreve, no pra 

zo que lhe foi dado para falar sobre a apelação interposta pe 

los Autores, vem, respeitosamente, _requerer a V.Exª a juntada' 

desta e das razões anexas, aos autos, para apreciação pelo Egré 

gio Tribunal Regional Federal. 

1 
! 
1 
1 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Cuiabá, 03 de Setembro de 1.990 

1 
1 
\ 

OAB / MT 
Ass. Jurídica - FUNAI 2•, SUER 

Trav. São Joaquim, 1047 
Bairro Porto 

CEP 78.040 Cuiabá- MT 



•' •' 

/ ••... / 
/ 

" r: 
r 
r: 
r: 
(' 

r 
r> 

r: 
r: 
r- 
r=. 
r- 
r,.- 

' ~lj r· 
/""' 

r- 
r: 

r: 

r 
r, 
r- 
0 
;--. 

r: 
(' 

r 
r .. 
r: 
r: 

1 •• 
r: 
r· 
,- 

1 

1 rr-. 
1 

1 r 
1 

1 r> 
1 
1 r: 
1 r 
li r 
1 r- 
1 /"'- 

i ·r-----· 
r: 
,,,-.. 

r' 

Fundação Nacional do Índio 
MINISTÊIUO DO INTERIOR 

Recurso de Apelação 

·Pela Apelada. 
Fundação Nacional do lndio-FUNAI. 

Colenda Câmara Julgadora. 

A douta, jurídica e bem lançada senten 

ça proferida às fls. 975 "us que " 996 pelo ilustre e zeloso magi~ 

trado de primeiro grau que julgou a causa, não está a merecer ' 

reforma total ou parcialmente, face a impertinência do conteúdo 

fático/jurídico das razões apresentadas pelos Apelantes encon 

tradi ças às fls. 998 "us que " 1. O 18, ao caso em tela. 

Os Apelantes ajuizaram uma Ação de Ind~ 

nização pelo procedimento ordinário, contra União Federal e a· 

FUNAI, também, denominada desapropriação indireta, de caráter' 

real (petitória), pelo apossamento "manu militari" das glebas de 

terras 11sub judice", incorporadas ao Parque Indígena do Xingú, 

as quais foram adquiridas de terceiros, que, por sua vez, por 

compra do Estado de Mato Grosso; e, concomitantemente, e alter 

nativamente, com fundamento no art. 107 da Constituição de 1969, 

vigente à época do pedido, ação de indenização, pelo procedimen 

to ordinário, contra o Estado de Mato 

alienado "a non domino", ou por serem 
Grosso, em face de tê-las 

elas indisponíveis.~ 

Trav, São Joaquim, 1047 
Bairro Porto 

CEP 78.040 Cuiabá - MT 
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fundação Nacional do Índio 
MlNIST!iRIO DO INTERIOR 

fls. 02 

Com efeito, os Apelantes pugnam na pe 

ça inicial, uma única contraprestação· que é o pagamento da i~ 

denização requerida, tanto no Ítem 8.03 e letras contra (União 

Federal e FUNAI), como, também, no item 8.04 contra (o Estado ' 

de Mato Grosso, o mesmo pedido nas letras do item anterior. 

Assim, a indenização pleiteada contra 

a União Federai e a FUNAI, a primeira, detém o domínio (art. 20, 

XI, CF), e a segunda, a posse indígena (art. 231 e §§ CF.), aqui 

se discute os direitos indígenas; porém, quanto a indenização ' 

pleiteada contra o Estado de Mato Grosso irá discutir a valid~ 

de do ato jurídico (art. 82,145, do CC), pela venda 11a non domí 

no11, esta por suza vez, não discute os direitos indígenas, como 

quer fazer crer os Apelantes em seu recurso, e sim a ilicitude 

do ato, para subsequente indenização. 

Portanto, ternos no presente caso, três 

pessoas jurídicas distintas, duas de direito público (União Fe 

deral e Estado - Membro) e urna de direito privado (FUNAI). 

De modo que, o pedido de alternativida 

de não vem de encontro com as pretensões dos Apelantes, no dizer 

de Wellington Moreira Pimentel, in comentarias ao Código de Pro 

cesso Civil, 2ª ed., Ed. RT, Vol. III, pág. 183, que: 

11No pedido alternativo há concurso, objetivo 

alternativo. O autor formula dois ou mais pe 

didos contra o mesmo réu ou mesmos réus, mas 

so um deles deverá ser deferido pela senten 

ça. Há alternação de pedidos impostos pela 

natureza da obrigação (alternativa) e pelo de 

ferimento da escolha ao réu, ou rés." 

Também, não ocorre na pretenção dos 
Apelantes, os pedidos subsidiários ou sucessivos, segundo o dis 

posto ~o artigo 289, do CPC, em que será lícito aos Apelantes ~ 

Trav. São Joaquim, 1047 
Bairro Porto 

CEP 78.040 Cuiabá - MT 
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Fundação Nacional do Índio 
MIN!STl1RIO DO INTERIOR 

f ls. 03 

formularem mais de um pedido em ordem sucessiva, a fim de que o 

juíz conheça do posterior, em não podendo acolher o anterior. 

Para José Frederico Marques, in Ma - 

nual de Direito Processual Civil, 4D edição, editora Saraiva 

vol. II, pág. 49, assim preleciona: 

"Trata-se, ai, do chamado pedido subsidiário, 

que é modalidade do pedido cumulativo. Em 

tal caso há alternatividade; mas um dos pedi 

dos (o subsidiário ou sucessivo) só será exÊ 

minado se o anterior não puder ser atendido.'·' 

Mas, para tal, não socorrem os Ape - 

lantes, face o§ 19 do artigo 292, do mesmo diploma legal, os re 

quisitos legais de cumulação, ou seja, "o juiz deve sercompeterr 

te para todos os pedidos". A competência material ou funcional 

é improrrogável, sendo assim, repele a admissibilidade da cumu 
lação do pedido. Cabendo ao Juiz de oficio repeli-la. 

In casu, nao há lugar para a compe - 

tência relativa, (art. 114, do CPC). 

Em sendo assim, se o Juízo rnonocráti 

co repele o pedido condicionante (indenização contra União Fed~ 

rale FUNAI), o mesmo Juízo não tem competência para apreciar o 

pedido sucessivo ou subsidiário (indenização contra o Estado de 

Mato Grosso). Para o primeiro pedido compete a Justiça Federal, 

pois, são partes Autores, ora Apelantes, contra a União Fede - 

rale FUNAI (art. 109, XI, Const. Federal), e, o segundo compe 

te a Justiça Comum, eis que, são partes a Autores, aqui Apelan 

tes, contra o Estado - membro (art. 125, e §§ da Const. Federal) . 

Fundação Nacional do Índio 

Ante o exposto, espera e confia a 

- FUNAI, que esse Egrégio Tribunal Re 

Ju~ gional Federal, na costumeira sabedoria dos seus Eméritos 

Trav. São Joaquim, 1047 
Bairro Porto 

CEP 78.0.d.0 Cuiabá - MT 
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fls. 04 

Fundação Nacional do lndio 
MINISTl~R!O DO INTERIOR 

gadores, confirme na sua integralidade a douta e bem lançada 

sentença recorrida por seus próprios e jurídicos 

por ser a medida da mais lídima 

fundamentos, 

JUSTIÇA. 1 

i 
1 . 1 

atomão 
OAB / MT 2555 

Au. Jurídica - FUNAI 2•, SUER 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

2.304/94/JB 
APELAÇÃO CÍVEL NQ 90.01.17184-2-MT. 
RELATOR 

APELANTE ( S ) : 
APEL.ADO ( S) : 

o Exm2 Sr. Juiz Adhemar Maciel 
Lisete Maria Tonetto Burtet e outros 
União Federal, Fundação Nacional do Índio 
e o Estado de Mato Grosso. 

- FUNAI 

e. Terceira Turma do Tribunal Regional Federal - 1ª Região, 

EMENTA 

PROCESSO CIVIL 
CUMULAÇÃO DE PEDIDOS 
DO JUÍZO PARA 

COMPETÍrnCIA 

- INCOMPETf:NCIA 

UM DELES 
PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO 
OUTRO - ADMISSIBILIDADE. 
Parecer pelo provimento do recurso. 

1. Versam os autos sobre apelação Cível 
interposta por LISETE MARIA TORNETTO BURTET e outros contra a 

União e a FUN.AI, e também, o Estado de Mato Grosso. Na inicial, 
as Autoras, ora Apelantes propuseram ação ordinária de 
indenização (desapropriação indireta) contra a União e a FUNAI, 
que se apossaram injustamente de suas terras para incorporá-las 

/ 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

2.3C4/94/JB 

ao Parque Indígena do Xingú, e ainda, concomitantemente e 
alternadamente, ação ordinária de indenização contra o Estado 
de Mato Grosso, na hipótese de se verificar a responsabilidade 
do Estado, caso em que não poderia ter alienado aquelas glebas, 
sobre as quais não tinha domínio, ou por serem elas 
indisponíveis. 

2. Contestou o Estado de Mato Grosso 
argüindo a incompetência da Justiça Federal, já que para julgar 
a ação contra ele, competente é o Juízo Estadual, sustentou ser 
inviável 
sentido. 
formação 

a cumulação de pedidos, colacionando aresto nesse 
Alegou, ainda, que a cumulação de ações impede a 
da relação jurídica processual entre a União e o 

Estado-membro, visto que têm interesses opostos, o que no caso 
des 1 ocar ia a competência para o STF. Sustentou, também, a 
ilegitimidade ad causam das autoras, já que somente os 
primitivos adquirentes poderiam acioná-lo. Requereu, portanto 
a sua exclusão do processo. 

3 • A União e a FUNAI também contestaram 
invocando basicamente os mesmos motivos que orientaram a 
contestação do Estado de Mato Grosso. 

4. o Juiz entendendo ser incompetente, com base 
na no art. 102, f, Ida CF/88, remeteu os autos ao STF, que por 
sua vez, excluiu da relação o Estado-membro e declarou-se 
incompetente para conhecer da causa e devolveu os autos à i~ 
instância. As autoras através de embargos de declaratórios 
conseguiram que o STF reavaliasse sua posição, fazendo com que 
fosse determinado ao juizo monocrático que decidisse sobre 
todas as questões, inclusive do Estado. 

( 2 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

2.304/94/JB 

5. o Juiz considerando a impossibilidade 
jurídica do pedido (cumulação de pedidos incompatíveis contra 
réus diversos, onde para cada ação um juízo é competente), 
julga extinto o processo, sem apreciação do mérito, por faltar 
pressuposto processual, consoante o art. 292 § 1º e I e II, c/c 
295 § único, IV. 

6. Irresignadas, as Autoras apelaram alegando 
que a ação proposta contra Mato Grosso versa sobre direitos 
indígenas, sendo, portanto da competência da Justiça Federal. 
Defenderam a cumulação de pedidos, colacionando arestos do TFR. 
Por fim, caso seja incompetente o juizo federal para julgar a 
ação contra o Estado do Matro Grosso, pedem que se prossiga com 
a demanda contra a União e a FUNAI. 

É o relatório. 

7. Deve-se dar parcial provimento à apelação. o 
Estado de Mato Grosso deve ser excluido da relação, pois, no 
caso ocorre denunciação à lide operando-se per saltum, haja 
vista que o Estado não alienou as terras às autoras, mas sim 
aos seus antecessores. Conforme a jurisprudência a denunciação 
da lide só é possível ao alienante imediato. Além disto o Juiz 
Federal não tem competência para prosseguir na ação contra o 
Estado, pois não se trata de litsiconsórcio passivo necessário 
e a regra constitucional da competência prevalece sobre 
eventual conexão. 

8. Uma vez excluído o Estado de Mato Grosso da 
lide, deve o Juiz Federal prosseguir com a demanda contra a 
União Federal e a FUNAI, pois desaparece a incompatibilidade de 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

2.304/94/JB 

pedidos e a incompetência ensejadores do indeferimento da 
incial e conseqüente extinção do processo. 

9. 
907: 

Neste sentido decidiu o STF em RTJ 110/905- 

Competência. Cumulação de pedidos. 
-Não é possível a 
cumulação de dois pedidos sucessivos no 
mesmo processo se um deles é da competência 
da Justiça Federal e outro da competência a 
Justiça estadual. Somente a competência 
relativa é modificável pela conexão. 
Aplicação do art. 125, I, da CF c , c , os 
artigos 86, 102 e 104 do CPC. Recurso 
extraordinário conhecido e provido. ( RE 
101.914-CE - R.T.J. - 110 1§, Turma - Rel. 

o Sr. Ministro Soares Munoz) 

10. Naquele julgamento concluiu-se pela nulidade 
parcial do processo em relação à parte que não tinha foro em 
Justiça Federal, tão somente, validando a ação em relação a 
outra parte. Este acórdão aliás está citado na sentença às fls. 
995. Entretanto o ilustre magistrado não atentou para a sua 
conclusão: 

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe 
provimento para declarada a incompetência da 
Justiça Federal em reiação ao segundo 
pedido, declarar a nulidade do processo no 
tocante a eie ... 

~· 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

2.304/94/JB 

11. Está visto que o primeiro pedido era possível 
e em relação a ele o processo não era nulo e nem foi anulado. 
É regra elementar de processo e princípio de economia que se a 
parte faz vários pedidos e alguns deles são juridicamente 
impossíveis, que o juiz indefira a petição em relação a estes 
e prossiga nos demais que são juridicamente possíveis. Não há 
porque se indeferir toda a petição. 

12. Na mesma linha de entendimento o Alçada Civil 
paulista em RT 102/285: 

COMPETÊNCIA - Cumulação de pedidos 
Incompetência do Juiz para um deles 
Prosseguimento do feito em relação ao outro 

Admissibilidade. 
A incompetência para alguns dos pedidos, do 
órgão perante o qual se instaurou o 
processo, salvo prorrogação, torna 
impossível o processamento em conjunto, 
entretanto, é inquestionável que o feito 
possa prosseguir no juízo, em relação apenas 
ao pedido que caiba em sua competência, 
ressalvada ao aut:or, é claro, a 
possibilidade de formular outro perante o 
órgão competente. 
(JTACSP-RT-1.02 - Ap. Sum. 184.869-6 - 6!! 
Câm. - Rel. Juiz SOARES LIMA - J. 4.12.85 - 
V .U.) 

13. Do exposto o Ministério Público Federal opina 
pelo provimento da apelação para determinar que a ação 
prossiga, como do direito, contra a União e a FUNAI, 

5 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

2.J04/94/JB 

indeferindo-se a inicial em relação ao Estado do Mato Grosso 
por incompetência do Juízo em relação a ele. 

r=. 

É data venia, Q parecer. 

Brasília, 16 de maio de 1994. 

<tJJ ,,,..-. --, . y /!"-·,_ - 7'-t. ,-.,-z,.c..,_____ 
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA 
Procurador Regional da República 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGiONAL FEDERAL DA 1 ª REGIÃO 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 90.01.17184-2-J'lt!T. 

APELANTES: LISETE MARJA TONETTO BURTET E OUTROS. 

APELADA: UNIÃO FEDERAL. 

( 

r>. 

APELADA: 

APELADO: 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAJ. 

ESTA.DO DE MATO GROSSO. 

r-. 

RELA TÓRIO 

O Exm" Sr . Juiz OS1t1AR TOGNOLO (Relator): - LISETE MARIA 

TONETTO BURTET, LEÔNIDAS BURTET e JÚLIA MARCHEZAL~ TONETTO ajuizaram, 

perante a l" Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, ação de indenização contra a 

lJNIÃO FEDERAL e a FUNTIAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAJ), que teriam se apossado 

de suas terras para incorporá-las ao Parque Indígena do Xingú. Concomitantemente, em ordem 

sucessiva, pediram que, caso se verificasse responsabilidade do Estado de Mato Grosso na 

alienação de terras que não- lhe pertenciam, fosse ele igualmente condenado a pagar-lhes a 

correspondente indenização. ! 
1 
1 

'/ 
Após longa tramitação, o processo foi julgado extinto, entendendo o magistrado 

de primeiro grau ser impossível a cumulação de pedidos contra Réus diversos e jurisdicionados 

a juízos diferentes. 

r-. 
r 

Dessa decisão recorrem os Autores, pedindo que este Tribunal reconheça a 

competência da Justiça Federal para julgamento de ambas as pretensões, a primeira, principal, 

contra a União e a FUNAI, e a segunda, sucessiva e subsidiária, contra o Estado de Mato Grosso, 

ou que determine o prosseguimento da ação tida por principal, posto que não atingida pelo 

reconhecimento da incompetência do juízo federal. 

Com as contra-razões da União Federal e da FUNAI, vieram os autos a esta 

Corte, manifestando-se o Ministério Público Federal pelo provimento parcial do recurso. 

Drsk 
WR821 1 

r- 
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO r: 

" 
(' 

APEL1ÇA-O CÍVEL Nº 90.01.17184-2-MT. 

· APELANTES: LISETE MARIA TONETTO BURTET E OUTROS 

APELADA: UNIÃO FEDERAL. 
(' 

) 

APELADA: 

APELADO: 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

ESTADO DE MATO GROSSO. 
r 
r- 
r 
r 
r 
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VOTO 

r>. O Exm" Sr . Juiz OSMAR TOGNOLO (Relator): - Os Autores pretendem a 

condenação da União Federal e da FUNAI a pagar-lhes indenização pelo apossamento de suas 

terras, incoporadas à Reserva Indígena do Xingú. Se improcedente esse pleito, por serem as terras 

de propriedade da União Federal, pedem, então, seja condenado quem as vendeu a eles, Autores, 

ou seja, o Estado de Mato Grosso. 

0 
r 
r: 

r 
Evidente que a cumulação de pedidos, em ordem sucessiva, é inviável, na 

hipótese, seja porque são diferentes os Réus, seja porque, quanto ao segundo pleito, a matéria 

refoge à competência da Justiça Federal. 

r. 

r 
r: 
r: 
r: 

2 Contudo, a decisão adotada pelo magistrado afronta ao princípio da economia 

processual, pois o feito não deveria ter sido extinto, mas, excluído o Estado de Mato Grosso da 

relação processual, impunha-se seu julgamento em relação ao pedido para o qual não existia o 

óbice da incompetência, isto é, aquele formulado contra a União Federal e a FUNAI 

r 
1 Assim, com inteira razão o ilustre representante do Ministério Público Federal, 

José Bonifácio Borges de Andrada, que afirmou, em seu parecer: 

r 
r: 
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"8, Uma vez excluído o Estado de Mato Grosso da lide, deve o Juiz 

r 
(' 

r 
r 
' r: 
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Federal prossê'guir com a demanda contra a União Federal e a FUNAI, pois 

desaparece a incompatibilidade de pedidos e a incompetência ensejadores do 

indeferimento da inicial e conseqüente extinção do processo. 

9, Neste sentido decidiu o STF em RTJ 110/905-907, Jµ'1 
D1.1,k 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 a REGIÃO 

~o63 r: 

r. 
"Competência. Cumulação de pedidos. 

- Não é poss/vel a cumulação de dois pedidos sucessivos 110 mesmo 

processo se um deles é da competência da justiça estadual. Somente a 

compctcncie relativa é modiiicévcl pela conexão. Aplicação do ert: 

12S, !, da CF e.e. os =s= 86, 102 e 104 do CPC. Recurso extraor 
din,Írio conhecido e provido. ''(RE 101.914-é"E - R. T.j- 110 l " Turma 

- Rei. O Sr. Ministro Soares Munoz). 

0, 

r=. 

Naquele Julgamento concluiu-se pela nulidade parcial do processo 

em relação à parte que não tinha foro em Justiça Federal, tão-somente, 

validando a ação em relação a outra parte. Este acórdão aliás está citado na 

sentença às fls. 995. Entretanto o ilustre magistrado não atentou para a sua 

conclusão: 

rr-. 

"· 
"· 

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para 

declarada a incompetência da [ustica Federal em relação ao segundo pedido, 

declarar a nulidade do processo no tocante a ele ... 

r> 

r 
r: 

11. Está viso c1ue o primeiro pedido era possível e em relação a de o 

processo não era nulo e nem for anulado. É regra elementar de processo e 

prmcípio de economia que se a parte faz vários pedidos e alguns deles são 

juridrcamentc impossíveis, que o JUIZ indefira a petição em relação a estes e 

prossiga nos demais que são juridicamente possíveis. Não há porque se 

mdef erir toda a petição. 

r 
f'· 

12. Na mesma hnha de entendimento o Alçada Cívil paulista em RT 

102/285: 
r: 

0 
r 
r-. 
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"COMPETÊNCIA - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - INCOMPETÊN 

CIA DO JUIZ PARA UM DELES PROSSEGUIMENTO DO FEITO 

EM RELAÇAO .\O OUTRO - ADMISSIBILIDADE. 

r: º"k WRl321 

A mcompetência para alguns dos pedidos, do 6rgão perante o qual se 

instaurou o pcocesso, salvo prnn-og,1>0, torna impossível o~ 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA P REGIÃO 

mento em conjunto, entretanto, é inquestionável que o feito possa 

prosseguir no juízo, em relação apenas ao pedido que caiba em sua 

competência, ressalva ao autor, é claro, a possibilidade de formular 

outro perante o órgão competente." 

(JTACSP-RT-102 - Ap. Súm. 184-.869-6 - 6·' Câm. - Rel. Juiz 

SO:\RES Lll\·1A - ]. +.12.85 - v.u)". 

Adotando o mesmo entendimento, dou provimento à apelação para, reformando 

a decisão recorrida, determínar que seja julgado, como de direito, o pedido formulado em relação 

à União Federal e à FUNAl, para o que é competente a Justiça Federal. 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
Procuradoria-Regional da União - 111. Região 

SAS QUADRA 02 DL. E 1º ANDAR - FONE: (061) 226-1962 FAX: (061) 226-2013 
Cf,P. 70070-000 - BRASILIA- DF 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR .JUIZ PRESIDENTE DO EGRÉGIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 ª REGIÃO. 

REF. AC Nº 90.01.17184-2- MT 
APELANTES : LISETE MARIA TONETTO BURTET e OUTROS 
APELADA : UNIÃO/FUNAI/ ESTADO DE MA TO GROSSO. 
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A UNIÃO, por intermédio de seu representante Judicial que 

esta subscreve (art. 69 da Lei Complementar nº 73/93, e Portaria AGU nº 397/93, de 

23. 12. 93), nos autos em epígrafe, vem, com o acatamento de estilo, aduzir que a matéria 

em tela, nos termos do Código de Processo Civil - "somente admite acumulação de 

pedidos formula.dos contra o mesmo réu" - Se dois são os réus, e um deles não se 
encontra sujeito a jurisdição federal, descabe a extinção do processo, 

prosseguimento em relação àquela para qual é competente a Justiça Federal. 
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DVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
'Procuradoria-Regional da União - I" Região 

i· 
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Pelo que anue com os termos do v. acórdão e pede 

r 
! 
l 
l 
( 
1 
! 
! 

1 

prosseguimento do feito. 

Nestes Termos 
Pede Deferimento. 

Brasília - DF, 03 de novembro de 1995. 

Qc.,_{l,y,Q. l\,_ - e_Q~a_,= n-W,--, 
ACELTNA MARIA bALDERARO NEVES . \.. 

Representante Judicial da União 
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AMAI!RY .JOSÉ DE AQUINO CAR 
/ Procurador-Regional da União 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DO MA TO GROSSO 

QUESITOS 

PERÍCIA HISTÓRICO-ANTROPOLÓGICA 

Queiram os Senhores peritos responderem: 

1. Se a área que hoje compreende o denominado PARQUE 
INDÍGENA DO XINGÚ, é "habitat" indígena étnico-historicamente constituído, 
conforme estabeleceu proteção as Constituições de 1934, 1937, 1946, 1967, EC/69 e 
finalmente a de 1988, em seu A.11. 231 e §§. 

2. Em caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, de 
quando data esta ocupação? 

3. Quantos grupos étnicos de origem ameríndia vivem nas 
terras que compõem o PARQUE INDÍGENA DO XINGÚ? 

4. Tais grupos étnicos utilizam-se e vêm se utilizando de toda 
área que compõe o PARQUE INDÍGENA DO XINGÚ, no sentido da aquisição e/ou 
apropriação de seus meios de subsistência e preservação de sua vivência sócio-cultural? 

5. As terras "sub-judice" encontram-se inseridas no interior 
do PARQUE INDÍGENA DO XINGÚ? 

6. Em caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, tais 
terras podem ser classificadas como de posse permanente indígena, indispensáveis à 
reprodução físico e cultural do grupo, conforme estabelece o art. 231, § 1 ° da 
Constituição Federal? 

7. 
judice"? 

Quais ou qual grupo étnico que se utiliza das terras "sub- 

8. Houve ocupação das terras "sub-judice" por não índios? 
Em caso de resposta afirmativa, em que período e se tal ocupação pode ser considerada 
de boa fé? 

9. 
tiverem por pertinentes. 

Que os Srs. peritos formulem outras considerações que 

/ 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO 

PERÍCIA TÉCNICO A VALIA TÓRIA 

r 
1 O PARQUE INDÍGENA DO XINGÚ encontra-se 
devidamente demarcado e registrado no RGI e no Registro de Patrimônio da União? 

0. 2. As terras "sub-judice" podem ser identificadas através de 
demarcação e possuem Registro Imobiliário? 

3. As terras "sub-judice" encontram-se encravadas no interior 
do PARQUE INDÍGENA DO XINGÚ? 

4. 
"sub-judice"? 

Podem ser constatadas benfeitorias no interior do imóvel 

5. Em caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, avaliá 
las, atribuindo-lhes o preço de sua construção e atualizando-o monetariamente até a 
presente data. · 

(', 

r 
6. 
que tiverem por pertinentes. 

Queiram os Srs. peritos formularem outras considerações 
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r: Termos em que 
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EXMO. SENHOR DOUTOR JUIZ DA 1ª VARA FEDERAL 
SECÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

Autos nº O(). lj $ 5 .-Ü 

LISETE MARIA TONETTO BURTET e 
Outras, devidamente qualificada nos Autos da Ação Ordinária , de 
Indenização, que movem contra a União Federal e a FUNAI, por· seu 
advogado infra subscrito, vem a honrosa presença de V. Ex". paraindicar 
o assistente técnico e apresentar os quesitos a serem respondidos pelos 
peritos: 

a) ASSISTENTE TÉCNICO: 

Dr. JURANDIR BRITO DA SILVA, brasileiro, casado, Engenheiro 
Agrónomo, CREA/MT nº 2302-D, residente e domiciliado à Rua Dr. 
Leónidas de Matos, 208, Bairro Goiabeiras, Cuíabá - MT., Fone: 322- 
7017. 

b) QUESITOS: 

1 º - O Parque Nacional do Xingú foi criado no ano de 1961? No Decreto 
que criou aquele Parque, as desapropriações foram consideradas pelo 
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Governo Federal como sendo indispensáveis a sua instalação? 

2º - Os lotes em litígio foram titulados pelo Estado de Mato Grosso antes 
da criação do Parque? Com a criação do Parque, os lotes em litígio 
foram incluídos dentro dos seus limites? 

3º - Os limites daquele Parque foram ampliados no ano de 1968? 
Naquela oportunidade, com a ampliação dos limites do Parque do 
Xingú, os lotes das Autoras passaram a situar-se d.entro do novo 

I tr ? penme o , 

4º - Se na ocasião que os lotes ora em litígio foram demarcados pelo 
engenheiro credenciado pelo Estado de Mato Grosso, nos Autos 
administrativos das titulações, existe alguma referência naqueles Autos 
sobre a existência, ou não, de índios ou de aldeias sobre algum dos lotes 
demarcados? 

5º - Se por ocasião da alienação dos lotes das Autoras pelo Estado de 
Mato Grosso, neles havia localização permanente de índios ou de seus 
aldeamentos? Em caso afirmativo, em qual dos lotes? 

6º - Especifiquem os peritos, se na ocasião da pericia judicial foram 
localizados dentro dos limites de algum lote das Autoras, índios ou 
aldeias dos mesmos? Em caso afirmativo, qual o nome desta tribo 
indígena? 

1 

: 
1 

7° - Apartir de qual Constituição e de que ano, terras ocupadas ou 
habitadas por índíos passaram a ser de propriedade da União Federal? 

1 

i 
! 
' 

8º - O Decreto nº 63.082 de 06 de agosto de 1968, que ampliou os 
limites do Parque do Xingú, destinou a área ampliada como área 
reservada aos índios? Neste Decreto a União Federal detennínou que a 
FUNP-J promovesse as desapropriações indispensáveis ao seu 
cumprimento? Estas desapropriações impostas pelo Decreto foram 
efetuadas? 

9º - A Legislação específica (Estatuto do Índio) faz distinção entre o que 
seja área reservada aos , índios e aquelas outras áreas de sua posse, 
ocupação ou habitação, de caráter imemorial ou tradicional? As áreas 

' 
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excluídas da proteção constitucional conforme dispõe aquele Estatuto? 

r: 
r: 
r-, 
r: 

r: 

1 Oº - A União Federal ajuizou ação descriminatória das terras abrangidas 
pelo Parque Indígena do Xingú? 

11 o - A União propôs ação declaratória de nulidade de títulos de 
propriedade das Autoras? 

12º - A região em que estão situados os lotes das Autoras localiza-se ao 
Norte, ao Sul, ou a Leste, dentro <los limites do Parque Indigena do 
Xingú? 

r-, 13º - Demonstrem os peritos graficamente, e tão somente, a localização 
geográfica da região onde se situam os lotes das Autoras, região essa 
incorporada por ocasião da ampliação do Parque no ano de 1.968? 

14º - Os irmãos Villas Boas depois de ampliado o Parque Indígena do 
Xingú, levaram e transportaram índios para a região onde se localiza os 
lotes das Autoras? r=. 

/, 
15º - Em que data se deu o apossamento administrativo dos lotes das 
Autoras? A quem cabe a responsabilidade pelo esbulho praticado? 

16º - Da avaliação: Qual o valor no mercado imobiliário de cada hectare 
dos lotes das Autoras, tomando-se como base a terra nua e sua cobertura 
vegetal? 

(', 

r: 1 7º - Qual o valor total de cada lote das Autoras, tomando-se por base a 
área de cada lote, e o valor unitário do hectare? 

r>. 
Termos em que 
Pede Deferimento 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁ;ilIA DE MA TO GROSSO 
JUÍZO DA PRIMEIRA VARA 

PROCESSO Nº 
CLASSE 1500 
AUTOR 
RÉUS 

: 00,0002533-Ü" 
: AÇÃO ORDINÁRIA/OUTRAS 
: LISETE MARIA TONETTO BURTET e OUTROS 
: UNIÃO FEDERAL e FUNAI 

Formulo os seguintes quesitos ao Sr. Perito-Antropólogo: 

1 º) A área de terras abrangidas pelo Parque Nacional do Xingu é considerada 
habitat indígena, etno-historicamente constituído, antes ou depois do ano de 
1934? 

2º) Antes da criação do Parque Nacional do Xingu pelo Decreto nº 50.445, de 14- 
04-1961, a área em questão era habitada por índios? Em caso positivo, quais os 
grupos tribais que lá existiam? 

3°) Os aborígenes que compõem a Reserva Xingu são originários da região onde 
está localizada a área em lítigio? 

4 º) Quantos e quais são as comunidades indígenas que habitam a área 
compreendida pelo Parque Nacional do Xingu? Quais são os seus caracteres 
culturais? 

Formulo os seguintes quesitos ao Sr. Perito Engenheiro- 

1 
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agrônomo: 

1 º) As características e confrontações dos imóveis indicados na petição inicial 
estão compreendidas dentro do perímetro demarcado pela FUNAI na criação do 
Parque Nacional do Xingu? 

r: 
r: 
r: 
r: 
r-. 
r- 

2º) Os imóveis dos Autores estão inseridos na 'Área Indígena do Xingu? 

3º) A demarcação administrativa procedida pela FUNAI, quando da criação do 
Parque Nacional do Xingu, obedeceu a critérios e normas legais previamente 
estipulados para o discrímen de terras .indígenas? 

r: 
r: 
r 

4 º) Quando da edição do decreto que criou a Reserva do Xingu ( abril/1961) até 
o ajuizamento da ação (agosto/88, fl. 02, 1 º volume) havia nos imóveis dos 
Autores benfeitorias úteis e necessárias, culturas e pastagens artificiais, bem como 
cobertura florística de viável exploração econômica? Em caso positivo, qual a 
extensão e o valor atual de cada uma delas? 

5º) Quando ocorreu o apossamento administrativo dos imóveis dos Autores pela 
FUNAI? 

6º) Qual o preço por hectare e global de cada imóvel dos Autores? 

r: 7º) Quais os elementos e critérios técnicos nos quais o Sr. Perito se baseou para 
encontrar o valor por hectare da terra nua e das benfeitorias existentes nos 
imóveis dos Autores? 

r 
r: 
r> 

8º) Tornando-se como referencial as respostas aos quesitos anteriores, às das Rés 
(fls. 1082/1084, 4° volume) e aos dos Autores (fls. 1085/1087, 4º volume) haveria 
algum tipo de indenização a ser paga aos Autores? 

Cuiabá, 15 de maio de 1996. 
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JUIZFED 
T"f,S LARANJEIRA 
STITUTO 
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Ao Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da lª Vara Civel 

Seção Judiciária de Mato Grosso 

Nesta Capital. 

J. Digam as partes, no prazo comum de dez 

dias, sobre a presente proposta de honorários periciais. 

. 
1 
1 
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. 1· 
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Intimem-se. 

Cuiabá, 1.!!_;~w / 96' 

KLEXAND~ JORGE FONTES LARANJEI~ 
J-rjz FEDERAL SUBSTITUTO · 

1_,1 .... .,.. .. 
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'1 BENTO MACHADO LÔBO, Perito nomeado eco~ 

promissado nos autos da "AÇÃO ORDINÁRIAº, movida por LISETE 

MARIA TONETTO BURNET e OUTROS, contra a UNIÃO FEDERAL e a 

FUNAI, Processo NQ 00.2533-0, que tramita por essa Egrégia 

Côrte, em obediência às determinações de Vossa Excelência e~ 

pressas no "Termo de Audiência", acostado às fls. 1.080 dos 

autos, vem apresentar a sua proposta de honorários,assim. dis 

crimiriada: 

l 
l 
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l. DA NATUREZA DA PERÍCIA 

Trata-se de perícia avaliatória, dos imóveis dos Autores, a 

ser procedida, em relação aos valores da terra nua e das be~ 

feitorias que neles existirem, com respostas aa,s,· qüesitos 

formulados pelos dignos Representantes Judiciais da União, 

da Funai, dos Autores e do MM •. Juiz do Feito, constantes de 

fls. 1.085/1.087 e 1.093, dos autos. 
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2. LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS AVALIANDOS 

Os imóveis avaliandos pertencentes aos Autores, estão situa 

dos e inscritos dentro da poligonal do Parque Nacional do 

Xingú, nas imediações dos Rios Kuluene e Tanguro, este aflu 

ente daquele, pela margem direita. 

Tais imóveis se constituem em um só bloco, avizinhados entre 

si, figurados no Cadastro do antigo Departamento de Terras 

e Colonização do estado e conferidos pelo Cartório de Regis 

tro Imobiliário, da Comarca de Barra do Garças, à qual per 

tencia as terras primitivamente. 

Situam-se os imóveis, aproximadamente, nas coordenadas geo- I 
gráficas de l2Q30'S e 539301 W 

3. ACESSO DOS IMÓVEIS 

Maior facilidade para se atingir os imóveis avaliandos, se 

ria, por via aérea (taxi aéreo) - a partir de Cuiabá ou de 

Barra do Garças-, até o Posto Indígena "Leonardo Vilasboas", 

nas proximidades da foz do Rio Kurisevu no Rio Kuluene, mar- ,. 
gem direita, daí, por águas abaixo daquele, até à referida 

barra no Kuluene, e, subindo por.este, até à localização dos 
imóveis que pertenceram anteriormente a José Gonçalves e Oc 

togamis de Paiva (vizinho), divisados ao Sul com a margem 

direita do Rio Kuluene e nas proximidades das aguadas da "La 

goa Grande" (também chamados de Lagoa do Cervo ou Itavununu, 

com a qual divisam. 

A segunda etapa dessa viagem de vistoria e localização, so 

mente seria viável e com maior facilidade, acaso a FUNAI pos 

sa oferecer suporte e condições de segurança, através o cita 

do Posto "Leonardo Vilasboasº, ponto de apôio inicial, como 

Jª se descreveu. 

Tais condições, se viabilizadas, dariam possibilidades - dâ 

vistoria in loco, tão somente para reconhecimento das terras 
e confirmação das informações 
INTERSAT. 

2. 
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4. DISCRIMINAÇÃO DOS IMÓVEIS 

Os imóveis avaliaridos, pertencentes aos Autores e por eles 

descritos às fls. 69 a 77, do lº Volwne dos Autos, assim se 

identificam: 

r, 
r: 
r> 

Propriedade de LISETE MARIA TONETTO BURNET 

4.l. a) Lote "Lago Grande", que pertenceu anteriormente a 

Francisco Antonio dos Santos, titulado pelo Estado 

em 02.08.58, RGI nQ 2.498, com 9.842 has; 

4.2. b) Lote "???11, que pertenceu anteriormente a José Go!! 

çalves, titulado pelo Estado em 30.10.58, RGI nQ 

2.751, com 9.757 has; 

4.3. e) Lote "Lago Grande", que pertenceu anteriormetne a 

Elisio Taveira, titulado pelo Estado em 24.10.58 , 

RGI nº 2.756, com 9.883 has; e 

4.4. d) Lote "Lago Grande", que pertenceu anteriormente a 
Octogamis de Paiva, titulado pelo Estado em 24.12. 

58, RGI nº 2.754, com 7.420 has. r: 
r: 
fF' A area total pertencente atualmente a LISETE MARIA TONETTO 

BURNET é de 36.902 hectares. r>. 

r: 
/""', 

4.5. e) Lote "Lago Grande", que pertenceu anteriormente a 

Francisco Sales Filho, titulado pelo, Estado em 

16.05.58, RGI nQ 2.366, com 7.437 hectares. r-. 
r: 

A área total dos Autores alcança a 43.339 hectares. 

r 
r: 

5. BENFEITORIAS 

Não consta haver benfeitorias praticadas pelos Autores nos] 
irnóveisr nem eles as assinalam no seu petitório inicial. 

r. 

6. PROPOSTA DE HONORÁRIOS 

Já se reÍeriu no item 3 às dificuldades e às situações ad 

versas, para se alcançar a região onde se localizam os imó 

veis avaliandos, as distâncias, os rigores d~ viagem, ae 

rea e.fluvial, para lá ser realizada a vistoria in loco mui -=--===-=-::..=.;::.:::._:==__:;==,;;;_;;_, - 

to embora as indagações dos quesitos 

exijam do Perito Técnico. 

3. 

1", 
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Todavia, sendo imperativamente necessário que as investiga- 

ções se estendam à vistoria dos imóveis, para conferência 

de dados, especialmente dos elementos físicos (solos, cober 

tura florestal, aguadas, topografia, etc. ao além das infor 

mações que possam ser colhidas e confiáveis, das fontes em 

basadas no Projeto RADAM, nas foto interpretações do INTER 

SAT e outras, tal será feito. 

r: 

Neste caso, há de se levar em conta: 

1. a lonjura dos imóveis e as distâncias para atingi-los; 
2. a precariedade do apôio logístico (hospedagem, alimenta 

ção, transporte fluvial e guias da região, etc.); 

3. os riscos, à segurança e à saúde (região malárica); 

4. os custos adicionais incidentes nos honorários, para pes 

quisas de valores de mercado, junto a órgãos e, empresas 

ligados ao setor imobiliário, na séde do município e nos 

vizinhos; 

5. situações eventuais, à margem da rotina pericial. 

,·. 

r: 

Daí porque, prudentemente, estabelece aqui: 

a) um valor para honorários, livre das despesas e custos o 

peracionais, com base na tabela da AEAMT-Associação dos 

Engenheiros Agrônomos de Mato Grosso, aprovada pelo CRE~ 

14ª· Região - MT, tomando-se por base o valor total dos 

imóveis, calculado na pauta mínima exigida pelo Estado 

de Mato Grosso, naquela região, para efeito de pagamen 

to da "CISAn, conforme a declaração que se -faz anexar, 

melhor referencial para se estimar a priori, o valor dos 

imóveis no município de QUERENCIA DO NORTE, onde se si 

tuam, distantes cerca de 90 Km da séde daquele. 

r: 

r· 

r 

r 

r>. 

Pela pauta de valores mínimos, para efeito do ITBI-- Impos 

to de Transmissão de Bens Imóveis, até 100 Km da Séde, ova 

lor estipulado é de R$106,90 ha. 

Tais serão ã base de 1% (hwn por cento) sôbre o valor esti 
mativo total dos imóveis avaliandos, que assim se apresen- 

• A tam: 

4. r 

r i ____, 
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Pauta Mínima .... R$106,90/ha=43.339/HasX106,90=R$4.632.939,10 

Valor Estimativo dos imóveis avaliandos .••••.. R$4.632.939,10 

1% do valor total dos imóveis avaliandos ..•.•• R$46.329,39 

No caso dos valores de mercado resultarem maior· vãlor para 

os imóveis avaliandos, proceder-se-á à correção dos honorári 
os aplicando-se, neste caso, o mesmo percentual (1%) sôbre o 

valor final. 

Acredita o Perito Técnico que, nem exorbita na proposição de 

seus honorários, nem substima o valor de seus serviços- "nem 

tanto aos céus, nem tanto á terra" 
vel ao caso. 

, no dito comum e aplicá 

Nem se deseja ferir à ética, tãopouco estabelecer paralelo 

profissional, mas, apenas para citação de valores de honorá 

rios, é oportuno e conveniente evidenciar que, o patrono dos 
Autores, já estabelece em seu petitõrio, às fls. 100/101, se 

jam pagos pelos Réus: 

"a) 

f) dos honorários de advogado (20%), sôbre o quantwn da in 

denização;" 

6.1. Das condições de pagamento 

Pede-se, com o consentimento do MM. Juízo do Feito, que 
os pagamentos dos honorários sejam feitos: 

a) 50% (cinquenta por cento), quando da audiência para 

início dos trabalhos, afim de fazer face ás dêspesas 

ocorrentes; 

b} 50% (cinquenta por cento), valor restante, quando da 

entrega do laudo na Secretaria da Justiça Federal. 

No aguardo da decisão de Vossa Excelência, sob cuja aprecia 

ção e julgamento se apresenta a presente proposta, e, ainda, 

reconhecido à deferência e confiabilidade desse Emérito Juí- 

zii~i:~i 
&,to Machado Lfoqo 

Perito do JwÍ.zJ 

honrosamente recebida, mui 

Atenciosamente. 

Cuiabá, 28 de Maio de 1996. 

5. !283 J 
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Cuiaba - Maio Grosso 

Ao Excelentlssimo Senhor Doutor Juiz Federal da la. Vara 

Seção Judiciiria de Mato Grosso 

Nesta Capital º- 

J. Digam as partes a respeito da presente 
justificativa, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias , 
a começar peJos Autores. 

/1996'. 

ALEXANDRE JOJ{GE FONTES LARANJEIRA 
Jl5IZ FEDERAL 

BENTO MACHADO LÔBO, Perito do Juizo, nomeado e compromissado - 

nos autos da "Ação Ordinária de Indenização11, movida por LISETE MARIA TO- 

NETTO BURNET e Outros, contra a União I<'ederal e a FUNAI, Processo NQ u •• 
.,....--..___~ 

0002533-0, em atendimento ao respeitavel despacho de Vossa Excelencia, ~ 

de flso lol081 vem apresentar as justificativas sÔbre os honorários pro~ 

postos e sob impugnações da Autora e das Rés9 assim consideradas : 

Preliminarmente9 deseja-se corrigir erro que9 por lapso, foi com! 

tido na proposta de hono~~rios, quanto à localizaçio dos im~veis avalian - 

dos ( fls'J21 item 3)1 que assim se retifica: n ºººªº até o Posto "Leonar- 

do Vilasboas~ nas proximidades do foz do Rio Kurisevu no Rio Xingú, margem 

esquerda, daii por aguas abaixo daquele até à referida barra no Rio Xing~1 

e, subindo por este, cerca de 40 Km , até à localização dos imóveis perte~ 

centes anteriormente a José Gonçalves e Octogamis de Paiva ( visinhos), di 

visados ao Sul com a margem direita do Rio XingÚ e nas proximidades das 

aguadas da "Lagoa Grande", também chamada de Lagoa 
d~~ou Itavununu, 

J8Y 

com a qual divisam"0 
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Outra correção ( Flso 3, item 4j da proposta): 

A área total pertencente às Autoras é de 44a339 has e não aque ... 
la que, por erro de soma9 foi citada a menosº 

Disto resulta, para nova ~orreçio 

( Item 6, fls. 5, da proposta) 

Valor estimativo para os imóveis avaliandos••••••moR$4~739.839110 

1% do valor total dos imóveis avaliandoso•Q•oo•ooo•R$47.398,39 

Quanto à PROPOciTA DE HONOR.tRIOS E SUAS RAZÕES : 

IQ - Fez-se juntar a ''Tabela de honoririos da AEAM• - Associaçio dos 8nge- 1 

i ' 
l 

nheiros Agrônomos de Mato Grosso"11 aprovada pelo CHEA-Mt, na qual se 

buscou um parâmetro para a proposta de honorários, com base em valores 

dos bens avaliandos, i vista de nio se ter um outro referencial apro - 

priado aos serviços exigidos ao Perito, para o caso presente. 

2Q •Globalizou-sena proposta de honorários, as despesas de manutenção e 

operacionais, muito embora se afigurou estar o profissional livre des- 

tas. 

Nio se referiu, no entanto, caso as despesas e custos corressem i con- 

ta do Perito1 ao reembolso dessas despesas. 

3Q - As Autoras residem em Santa Maria, no Rio Grande do Sul~ tanto quanto 

sabe o Peritoe Como contar ou depender das Autoras ei até mesmot do~ 

seu douto Patrono1 para que ofereçam suporte ao Perito para a realiz! 

ção da Per!cia AvalíatÓria? 

4Q - DA MANU'füNÇÃO E DOS CUSTOS OPr~HACIONAIS 

Em atendimento às reclamações dos impugnantes1 declina-se abaixo as• 

despesas de manutenção e de custos operacionais, para avaliação: 

4cl - Transporte aéreo •.. Cu í abàv'Po s t.o Leonardo Vilasboas.-R$1<>650100 

Idemi para busca e retorno~ apôs a pericia.ao•••oa0R$l0650100 

4o2 - Aluguel de barco, com piloto, no Posto (Índios) •ooR$ ??? 

Combustivel para viagens. m~ltiplas ••••••••••••••• ~.RS 

de um guia da região ••••·····~~R$ ??? 

??? 

4o3 - Contratação 

' ---·~ 
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BENTO MACHADO LOBO 
I~ ,,;:n,lu rro 1 i:ró1111mo 

na:,\ 592 D-!~' Rcatâo 
CU1sl.Jn - 1\11110 Gro!>.,o 

4.4 - Contrataçio de um especialista em avaliaçio 

Obsa: A avaliaçio do potencial madeireiro1 impli- i 
1 
1' 

caem retirada de amostras em parcelas de loOOO 

hectares, no rnfnimo, em metade da ,rea7 sob cus~ 
'' i 

to de H$500,00/amostra9 para 220000 has~ o uqe va 

lerão 22 amostras~ com adição dos custos desse tra ...,. 
balho. 

4o5 - Alimentação 

Obso: O Posto "Leonardo Vilasboasrr2 de jurisdi- 

çio da FUNAI, pelo que se informou o Perito1 nio 

dispõe de alimentação ( refeições ) e, porisso,- 

os vfveres terão que ser levados para abastecl - 

mento do Perito e dos acompanhantes. 

5 .•• HOSPEDAGEM 

li:stat segundo o Assistente Técnico da FUNAii poderá ser oferecida. em 

ranchos existentes no Posto~ desde que sejam levadas rides para a ~ 

pousada dos interessados. 

6 - DISTANCIAS 

Entre o Posto e as terras avaliandas, da barra do Kurisevu , Rio Xin• 

gÚ acima, at; às proximidades da Lagoa do Cervo ou Lagoa Grande ou • 

Itavununu» prÓximaà qual está a gleba7 distam cerca de 40 km1 percur- 

soque deverá ser feito nas primeiras horas da rnanhãi com retorno à:- 

tarde, por alguns dias, especialmente, para amostragem das florestas 

existentes., 

7 - ASSISTtNCIA DA FUNAI 

A FUNAI, pelo que se informou, em situaçSes preciri~s naquele P~sto, 

pouco pode oferecer de apÔio, a não ser da cordialidade do trato pe- 

los seus funcionirios e pela comunicaçio via ridio 

quando assim o permitir o equipamento lá utilizadoº 

i ____ . __ / 
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® BENTO"~'!'~~~~,?,,?, LOBO 
OU:A 592 0-1~' Rc~iiio 

Cii1aha - Mala Gro,\.1'W 

8 - DURAÇIO DA PERICIA ( Trabalhos de campo) 

Nio se pode fixar um tempo (dias) de duraçio da perlciat face :s 
implicaç~es que dela ~ecorrerio, j& enunciadas acimao 

A ipoca chuvosa, se tal incidir s~bre os trabalhos, retardari:•, - 

sem dúvida, a efetivação dessa incumbência# 

9 - ALTimNATIVAS À PROPOSTA APRESgNTADA 

901 • As Autora~, designadas a data e a hora ~ara inicio da Pericia~ 

pelo MM. Juizo do Feito• colocam 1 disposiçio do Perito e de - 

seus Auxiliares, sem tardanças, o rÓl das necessidades citadas, 

dentre outras, para pronto e imediato deslocamento ao local da 

r . per1c1a1;1 

9o2 "O Perito abdica, face às dificuldades e controvérsiast do reem- 

bolso das despesas e da prestação de contasi tudo correndo à • 

custa dos honorários propostos no termo percentual indicadoº 

10 - QUANTO À JURISPRUDENCIA SOBHE HONORÁRIOS 

lOol. Está meridianamente claro o rÓl de dificuldades a enfrentar p~ 

ra in loco proceder i vistoria e avaliaçio das terras das Autorasoj 

Já se referiu, nos itens 2 e 3 da Proposta de honorários, sôbre 

onde ir, como ir, com as ponderaç3es de fls. 4 ( da Proposta), - 

o que significa II a natureza e ao gráu de complexidade dos traba 

lhos 11, alegado pelo douto Patrono das Autoras. 

10o2 -Desconhece o Perito 11jurisprudencia pacÍfica11 sÔbre honorário~ 

de perícias, a não ser a sensatez, o justo preço, a judiciosida- 

dade do Juízo do Feito, para arbitramentoº 

10o3 -SÔbre honorários do Perito e os solicitados pelo douto Patrono 

das Autoras, não fÔra intenção ~gyi:,p},ut:.-Jois.),::; 
9 

e quem nos dera 

poder fazê-lo!!! 

Fato exposto~ MMG Juiz~ deixamos ao fiel e judicioso arb!tri~ 

de Vossa Excelcncia a fixação dos honorários, com as justificativas que apr! 

sentamos~ sábia decisão que haverá de*s~r >r;ffei~ada0~ , 

Cuiabatf~~DNo e r e 1996 1 

Ben~- Macfi~ LÔb·o Perito do Jui zo ! 
. éZf}: 

..• - ; 
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Raimar'Abíllo Bottega 
advogadó 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA DA SEÇ 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

Processo nº. 00.0002533-0 
Ação Ordinária de Indenização 

LIZETE MARIA TONETTO BURTET, 

devidamente qualificada nos autos do processo nº. 

00.0002533-0, Ação Ordinária de Indenização que promove em desfavor da UNIÃO 

FEDERAL, em trâmite neste r.Juízo, por seu procurador infra firmado, vem, com o 

devido respeito e acatamento, a ilustre presença de Vossa Excelência para, em 
atendimento ao despacho de fls.1.121, expor e requerer o que segue. 

1.) Conforme já salientado na petição de fls.1105/1106, 

a Requerente não concorda com a prop.osta de honorários apresentada pelo perito 
do Juízo através da petição de fls.1094/1098, bem como não concorda com a 
justificativa apresentada às fls.1121 /1124. 



r 
r 
r: 
r: 

r= 

r- 
r: 
r: 
r 
r: 
r: 
r 
r 
r=. 

/'"' 

r 
r>. 

r: 
r: 
r: 

r: 

1r' 

r: 
r: 

r: 
/"'· 

r: 
r 
r: 
r 
r- 

r 

r- 

Raímar Abílio Bottega 
. ad~ogad:o · 

2.) A União Federal também não concordou com a 

proposta de honorários apresentada pelo perito do Juízo, conforme petição de 

fls.1108. 

3.) Impugnada a proposta de honorários, foi 

determinado ao perito do Juízo que se manifestasse sobre as impugnações(fls.1105/6 

e 1108) e que individualizasse a proposta de honorários. 

Às fls.1121/1124 o perito do Juízo apresentou a sua 

justificativa para a proposta de honorários de fls.1094/1098, e manteve em sua 

totalidade a proposta de honorários de fls.1.094/1098. 

4.) Podemos ver na justificativa de fls.1121/1124 que o 

perito do Juízo está a exigir o exorbitante valor(fls.1094/1098) para a realização dos 

trabalhos periciais à vista de não se ter um outro referencial apropriado aos serviços 

exigidos ao Perito. no caso presente(fls.1122, item 1°, grifo nosso), tendo embasado a sua 

proposta de honorários em uma tabela da AEAMT, aprovada pelo CREA, segundo 

suas próprias palavras. 

O perito do Juízo manteve a sua proposta de 

honorários(fls.1094/1098), mas deixou a critério do r.Juízo a fixação por arbitramento do 

valor dos honorários periciais(fls.1124, último parágrafo). 

5.) Como parâmetro para a cobrança de honorários 

periciais apresentamos em anexo(doc.01), uma cópia do REGULAMENTO DE 

HONORÁRIOS formulado pelo IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias 

de Engenharia - com a tabela de valores dos honorários periciais de engenharia, 

sendo certo que esse regulamento e tabela foram adotados pelo INSTITUTO MATO 

GROSSENSE DE AVALIAÇÕES, bem como o regulamento e a tabela foram 

devidamente aprovados e homologados pelo CREA-MT. 
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Para todos os trabalhos periciais de engenharia, 

devem ser observados os honorários fixados pelo IMA - Instituto Mato-grossense de 

Avaliações - e constantes no regulamento e tabela em anexo(doc.01 ). r 
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Compulsando a tabela em anexo(doc.01) - IBAPE e 

IMA - podemos ver que o valor dos honorários periciais para uma perícia como a do 

caso versando gira em torno de R$-11.000,00-(onze mil reais) aproximadamente, 

excluídas, é lógico, as despesas para a realização dos trabalhos. 

Pela tabela em vigor(doc.01) - IBAPE e IMA - 

podemos ver a enorme discrepância do valor dos honorários periciais pretendidos 

pelo perito do Juízo(fls.1094/1098). 
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Por tais motivos resta novamente impugnada a 

proposta de honorários(fls.1094/1098) e a justificativa(fls.1121 /1124) formulada pelo 

perito do Juízo. ·"· 

r>, 
6.) Outro fato de relevante importância diz respeito ao 

valor das despesas consignadas pelo perito para a realização dos trabalhos periciais, 

sendo certo que o valor é muito elevado, principalmente pelo fato de que o perito do 

Juízo reside nesta Capital(MT), ou seja, reside em local muito distante do local onde 

devem ser realizados os trabalhos periciais. 
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r: 7.) Apesar de não concordar e impugnar a proposta de 

r. honorários apresentada pelo perito do Juízo, não quer a Requerente, de maneira 

alguma, menosprezar a capacidade técnica e o vasto conhecimento do referido perito 

nomeado pelo r.Juízo, e do qual merece a maior confiabilidade, principalmente pelos 

muitos anos de trabalho árduo prestado com honradez e dignidade, como é de 
conhecimento público, sendo certo que é um dos profissionais de engenharia que 

mais conhece os problemas fundiários do Estado de Mato Grosso, o que, sem 

dúvida, valoriza, em muito, os seus trabalhos profissionais e periciais. 
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Mas, porém, ocorre que a perícia a ser realizada no 

caso versando não carece da vastidão de conhecimentos acumulados pelo perito do 

Juízo e nem é de grande complexidade técnica, tendo em vista que a localização da 

área em questão como sendo dentro do Reserva Indígena do Xingú será comprovada 

por CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO a ser fornecida pelo INTERMAT - Instituto de 
Terras do Estado de Mato Grosso - cujo certidão está sendo providenciada pela 
Requerente junto àquele órgão público. 

Na verdade, o perito se cingirá à proceder a 

avaliação dos imóveis objeto do presente litígio. 

Como podemos ver, não são necessanos os 

vastíssimos conhecimentos do perito do Juízo para que seja realizada a perícia no 
caso em teia, devendo, portanto, ser substituído o referido perito, por outro, da 

mesma capacitação técnica, mas que possa realizar os trabalhos periciais pelo valor 

constante no regulamento e na tabela do IBAPE adotada pelo IMA, e aprovada pelo 

CREA-MT, com um ônus menor para a Requerente. 

Poderia, ou deveria, ser nomeado um perito que 

tivesse o seu domicílio profissional mais próximo dos imóveis a serem periciados - 

Barra dos Garças, Canarana, etc. - facilitando a realização dos trabalhos periciais e 
diminuindo os custos para a realização da tarefa pericial. 

8.) Outro fato que também deve ser levado em 

consideração na fixação dos honorários periciais do perito engenheiro diz respeito ao 

vaiar dos honorários periciais constante na proposta do perito 

antropólogo(fls.1111/1114), na qual podemos observar que o valor do honorários 

pretendidos é de R$-4.400,00-(quatro mil e quatrocentos reais) e o valor das 

despesas está orçado em R$-4.571,00-(quatro mil e quinhentos e setenta e um reais), 
devendo ser salientado que o referido perito reside na cidade de Araras, Estado de 
São Paulo, local muito mais distante dos imóveis que serão periciados do que o 
domicílio do perito engenheiro. 
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A Requerente concorda com o valor dos honorários 
periciais do perito antropólogo(fls.1111/1114), cujo valor deverá ser suportado pela 

União Federal e Funai, tendo em vista que a prova pericial antropológica foi por elas 

requerida, conforme se vê nas contestações de fls. 

/' 

r- 9.) Há mais um fato que deve ser levado em 

consideração pelo r.Juízo que são as condições climáticas em nosso Estado de Mato 

Grosso, com uma estação chuvosa de outubro a abril e outra estação seca de maio a 
setembro, devendo, por isso, ser sobrestada a realização dos trabalhos periciais até 

o mês de junho/1997, devendo ser determinado o início dos trabalhos periciais para o 

mês de junho ou julho, quando as águas dos rios já terão baixado e quando a maioria 

das estradas oferece condições de tráfego, mesmo que precariamente, pois, é sabido 
que nessa época - meses de janeiro a março - é muito difícil a locomoção para o 

interior do Estado face às constantes - diárias - chuvas que ocorrem nesse período. 
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,.. D lante do exposto, é a presente para requerer a 

r: Vossa Excelência o que segue: 
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a.) que seja efetuada a substituição do perito engenheiro por 

outro profissional da categoria que tenha seu domicílio 
profissional mais próximo dos imóveis a serem periciados, 

aguardando-se a sua proposta de honorários, devendo ser 
recomendado ao perito nomeado para que observe o regulamento 

e a tabela do IBAPE(doc.01); 

b.) caso não seja efetuada a substituição do perito engenheiro, 
que sejam arbitrados os honorários periciais de acordo com a 

tabela do IBAPE, adotada pelo IMA, e aprovada pelo CREA-MT, 

cuja cópia se encontra em anexo; 
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Raímàr ~ilici Botteg.a 
aà.vqgad.o . 

c.) que o pagamento das despesas para a realização dos 

trabalhos periciais seja feito através do reembolso pelos 

Requerentes mediante prestação de contas, com comprovantes, 
por parte do perito engenheiro; e 

d.) que seja sobrestada a realização dos trabalhos periciais para 
os meses de junho ou julho. 

Termos em que 
Pede deferimento. 

Cuiabá(MT), 13 de janeiro de 1997. 

Rk~~- 
Raímar Abílio Bottega 
Advogado OAB/MT 3.882 
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