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EXMO. JUIZ FEDERAL DA ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA ~ 
JUSTIÇA FEDERAL EM SOROCABA - SP. 
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. POLYCARPO SILVEIRA ARRUDA e sua 
mulher MARIA DO CARMO PINHEIRO SILVEIRA ARRUDA, LÍVIO 
IANNI e sua mulher iuIZA DE OLIVEIRA IANNI, SIL VIO IANNI e sua 
mulher LIBERA NICOLINA FRANCATTO IANNI, EXPEDICTO 
BRAGAGNOLO e sua mulher MADALENA PRANSTETER 
BRAGAGNOLO, ESPÓLIO DE GERALDO BRAGAGNOLO, 
representado pela viúva OLGA BELON BRAGAGNOLO, ESPÓLIO DE 
ABELARDO FURQUIM DE CAMPOS, representada pela viúva IRENE 
SILVEIRA FURQUIM DE CAMPOS e pelos filhos JOSÉ ODILON 
FURQUIM DE CAMPOS, JOSÉ ROBERTO FURQUIM DE CAMPOS e 
sua mulher MARIA REGINA FURQUIM DE CAMPOS e todos qualificados 
nos inclusos instrumentos de procuração ( doe. O 1 a 08), por seus advogados 
infra assinados, vêm à presença de V. Exa. para propor a presente 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

contra a UNIÃO, representada pela Procuradoria Seccional da Advocacia 
Geral da União, com sede nesta cidade, à Avenida General Osório, nº 451, 
pelos motivos de fato e de Direito a seguir expostos: 

I - DA COMPETÊNCIA 

1. Estabelece o art. 109, § 2º, da Constituição 
Federal que "as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na 
seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver 
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ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a 
coisa, ou, ainda, no Distrito Federal". Esta regra encerra competência a ~''(i 
em razão da matéria; porém, se constitui em verdadeira derrog jo d , , 
competência em razão do lugar, de escolha facultativa dos interessa os ,par ~ _. "' 
qualquer uma das hipóteses previstas no mencionado dispositivo ~.t . ~; i 
constitucional, tanto que ali inserida a conjunção "ou"' o que se alinha~.~.,,'.::.. ~v 

· primado constitucional da facilitação ao acesso do Poder Judiciário para buscfil 
amparo ao direito lesado. 

2. De fato, a questão controvertida nos autos 
envolve indenização por apossam.ento administrativo ( desapropriação indireta) 
de imóvel rural situado no Município de Barra do Garças, Estado do Mato 
Grosso, que foi incluído dentro da área do Parque Nacional do Xingu, o que 
autorizaria a propositura da presente ação na seção judiciária da Justiça Federal 
em Cuiabá, ou ainda no Distrito Federal, ambas que são de maior onerosidade 
para os autores em razão da distância. 

3. Desta forma, porque o dispositivo 
constitucional acima invocado autoriza a opção pela seção judiciária em que for 
domiciliado o autor, seja ainda porque a competência de outra seção judiciária 
se mostra de maior onerosidade para os autores, o que implica em dificuldade 
do acesso ao Poder Judiciário, entende-se como competente esta seção 
judiciária para apreciar a lide, até porque eventual prova técnica (perícia) seria 
realizada por Carta Precatória, a ser expedida tanto desta Comarca como de 
qualquer outra seção judiciária da Justiça Federal, o que implica dizer na 
inexistência de qualquer prejuízo para a União. 

r=, • II-DOS FATOS 

4. Através de escritura pública de venda e 
compra outorgada em 22.10.65 por João Aldo Nassif e sua mulher Castorina 
Bastos Nassif, e ainda Cesário Tavares e sua mulher Julieta Furquim 
Tavares, os autores adquiriram, em condomínio com outros, uma área de 
terras com 9.872 hectares e 7.995 m2, no lugar denominado "Patse", cujo 
perímetro se descreve com os respectivos marcos colocados: "o 1 º, dividindo 
com terras de José Alfredo Ferreira, à margem direita do kuluene no mato num 
ponto acima e distante da curva côncava do Rio para o medidor, de cerca de 
2.400 metros. Curva essa que confronta na margem com as barras de dois 
afluentes ou braços do referido rio; o 2º, à margem direito do Rio kuluene, no 
mato, dividindo com terras devolutas, distante 8.380 metros do 1 º, em vários 
rumos, servindo de divisa natural entre esses dois marcos o referidos rio 
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kuluene, margem direita; o 3º no mato ao limite de terras devolutas, rsfufite 
16.800 metros do 2º, ao rumo de 68º40'NE; o 4º também no mato nos limit .. ; , 
terras devolutas e terras requeridas por José Alfredo Ferreira, distante ~-- 6 ~ ~- , . ' metros do 3º, ao rumo de 17º45'SW e a 11.539 metros do 1º ao o. 4 t 
89º37'NW" (doe. 09). ·./'·, r : _:·- 

5. Referido imóvel encontra-se deví~enP -~ 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças, 
Estado de Mato Grosso, sob a transcrição nº 10.083, do livro 3-0, fls. 201 e foi 
anteriormente havido pelos vendedores de Bejamim Miguel Farah, cujo nome 
encontra-se anotado no excelente levantamento imobiliário através dos registros 
constantes do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças, 
elaborado pelo oficial daquele cartório, Dr. Valdon V arjão. Encontra-se 
cadastrado no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 
sob o código nº 901.024.698/1 (doe. 10 a 17). 

6. Releva notar que ao condômino Polycarpo 
Silveira Arruda coube uma parte ideal correspondente a 1.210 ha., aos 
condôminos Silvio e Lívio Ianni outra de 2.420 ha., ao condômino Expedicto 
Bragagnolo outra de 726,00 ha., Espólio de Geraldo Bragagnolo outra de 
726,00 ha., e ao Espólio de Abelardo Furquim de Campos uma área de 2.370 
ha. e 7 .995 m2, tudo conforme consta da escritura de venda e compra acima 
mencionada. 

III - DA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA 

r=. 
( 

7. Através do Decreto nº 68.898, de 9 de julho 
de 1.971, o Exmo. Presidente da República alterou os limites do Parque 
Nacional do Xingu, que se constitui em área reservada exclusivamente aos 
índios, dando-lhe nova descrição do perímetro, que atingiu a propriedade dos 
autores, que assim indiretamente foi desapropriada, na medida em que o decreto 
presidencial silenciou a respeito de qualquer ato expropriatório, ou mesmo de 
indenização (doe. 18). 

8. Desconheciam os autores que tinham sido 
alterados os limites do Parque Nacional do Xingu, tanto que exerciam posse 
mansa e pacífica do imóvel em questão, sobre o qual, inclusive, promoviam 
regular cadastramento no INCRA, com o recolhimento dos tributos devidos até 
o exercício fiscal de 1.977, quando pretenderam alienar aquela propriedade e 
foram informados de que tal se encontrava incluída na reserva indígena do 



Parque Nacional do Xingu, impondo-se daí o dever da União em ind~ 
valor do imóvel que era de propriedade dos autores. . . ~~ .. ~~·, . 

~~~ Q', ~ ... ..; .. 
IV - DA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ~- ! r- ~ "j 

• . 9. <:: direito ~os autores não está_ p_rescrito~~~~.' 
que, como anota Theotõnío Negrao, m Código de Processo Civil e Legislaçãô .. · 
Processual em Vigor (editora Saraiva, 28ª edição, art. 269, nota 22\ pág. 255) 
"a prescrição da ação de desapropriação indireta se interrompe se a 
expropriante cobra, do particular, tributo devido em razão da propriedade 
do imóvel, com o que reconhece estar a ocupá-lo sem "animus domini" (JTJ 
163/80). 

10. No mesmo sentido, referido autor traz à 
colação acórdão do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa vem vazada nos 
seguintes termos: "Existindo, por parte da Administração, ato de 
reconhecimento do domínio do autor sobre bem em que versa ação de 
desapropriação indireta, interrompida há de ser considerada a prescrição" 
(STJ ia Turma, REsp. 29.423-3-SP, rel. Min. César Rocha, j. 8.6.94, deram 
provimento, v. u., DJU 15.8.94, p. 20.299, 2ª col., ementa). 
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11. De fato, a ação de indenização por 
desapropriação indireta se inclui na categoria das ações reais, pois é baseada no 
domínio imobiliário. Assim, enquanto o Estado não tiver conquistado a 
propriedade do imóvel por usucapião, o proprietário não perde o direito ao 
ressarcimento pelo desfalque sofrido em seu patrimônio (RTJ 63/232 e RT 
555/94). 

12. Desconhecem os autores qualquer decreto 
expropriatório do imóvel em questão, posto que jamais foram cientificados da 
existência de ato administrativo neste sentido e, obviamente, nunca foram 
citados de regular ação de desapropriação, não obstante ainda constar o nome 
deles no registro imobiliário acima mencionado, que permanece íntegro, tal 
como consta na certidão recentemente expedida, além do que promoveram 
regular recolhimento do tributo e contribuições devidas até o exercício fiscal de 
1.977, daí porque ainda não ultrapassado o prazo prescricional (v. doe. 13). 

V - DO DIREITO 

13. Vale registrar que todas as Constituições 
Federais sempre respeitaram o direito de propriedade, destacando-se 



e 
presentemente o art. 5º, inciso XXII, da atual Carta Magna, que expre~ __ 
dispõe que "é garantido o direito de propriedade", que por ser relativo1JVi~~~~~ · 
excepcionado no inciso XXIV do citado dispositivo constitucional,/ ao ~ 

1 
prescrever que "a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação 1.po · .... ·- 
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa ,,,.,--y 

prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta 
Constituição", no que não se inclui o apossamento administrativo para 
ampliação de reserva indígena. 

14. É tão sagrado o direito de propriedade que é 
do próprio Decreto-Lei nº 3.365/41 a caducidade da desapropriação ao dispor 
que "A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se 
judicialmente dentro de cinco anos, contados da data da expedição do 
respectivo decreto e findos os quais este caducará. Neste caso, somente 
decorrido um ano, poderá __ ser o mesmo bem objeto de nova declaração". 

15. É certo, porém, que persiste o apossamento 
administrativo, tanto que se verifica pelos inclusos documentos e plantas que o 
imóvel que consta como cadastrado como sendo de propriedade de Bejamim 
Miguel Farah, que vendeu a João Aldo Nassif e outro, que venderam aos 
autores, está compreendido dentro dos limites do Parque Nacional do Xingu. 

-,',- 

16. Inquestionável, portanto, a obrigação da 
União em indenizar os autores pelo apossamento administrativo que resultou na 
completa impossibilidade de utilização do imóvel de que são proprietários, nas 
respectivas proporções, a saber: 

Polycarpo Silveira Arruda e s/m 1.210,00 hectares (12,25%) 
Lívio Ianni e sim 1.210,00 hectares (12,25o/o) 
Sílvio Ianni e s/m 1.210,00 hectares (12,25%) 
Expedicto Bragagnolo e s/rn.................................... 726,00 hectares ( 7,35%) 
Espólio de Geraldo Bragagnolo............................... 726,00 hectares ( 7 ,35%) 
Espólio de Aberlardo Furquirn de Campos 2.370,79 hectares (24,01 %) 

TOTAL................................. 7.452, 79 hectares (75,46°/o) 

17. V ale ressaltar que a indenização deverá 
corresponder ao preço atual da terra nua, bem como ao valor relativo ao 



VI - DO PEDIDO 

a. seja a requerida citada na pessoa do- ilustre 
Procurador Seccional da Advocacia Geral da União, para que no prazo legal 
conteste ou acompanhe a ação até decisão final, consignando-se no mandado 
advertência dos efeitos da revelia; 

b. seja a ação julgada procedente para condenar 
a União a indenizar os autores na quantia correspondente ao valor atualizado da 
terra nua e do potencial de extração de madeira existente na área, a qual deverá 
corresponder às respectivas frações ideais de cada um dos autores, que deverá 
ser atualizada monetariamente a partir da data do laudo até o efetivo pagamento; 

e. seja a ré condenada ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios, estes de 20% sobre o montante. 

19. Protesta-se provar o alegado através de todos 
os meios de prova admitidos em Direito, especialmente pela realização de 
pericia, inquirição de testemunhas, juntada de documentos novos, vistoria, 
inspeção judicial, etc, tudo o que fica desde já requerido. 

20. Dá-se à causa valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) apenas para efeitos fiscais, obrigando-se os requerentes complementar o 
valor das custas quando conhecido o montante do valor da indenização, após 
pericia. 

Termos em que, 
P. deferimento. 

Itu, 19 de dezembro de 1. 997 

Pip.Sébastião José Romagnolo 
Advogado 

OAB/SP 70. 711 
ESA/nnrc • união.federal 
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PROCURAÇÃO "AD JUDICIA" 

POL YCARPO SILVEIRA ARRUDA, brasileiro, agricultor, RG. nº 
7.833.538 e sua mulher MARIA DO CARMO PINHEIRO ARRUDA, 
brasileira, professora, RG. nº 7.833.478, inscritos no CPF/lvfF nº 141.961.588- 
20, residentes nesta cidade, à rua Convenção, nº 617, apartamento 172, Edificio 
Vila Santa Margherita, infra assinados; 

pelo presente instrumento de procuração, nomeia(m) e constitui( em) seus 
bastantes procuradores os advogados, EDUARDO SILVEIRA ARRUDA, 
brasileiro, divorciado, inscrito na OAB/SP nº 47.049 e CPF/MF n? 
891.476.698/53, SEBASTIÃO JOSÉ ROMAGNOLO, brasileiro, casado, 
inscrito na OAB/SP nº 70.711 e CPF/lvfF nº 834.966.028/72 e a estagiária 
ANA CÂNDIDA TOCHETON CRISTOFOLETTI, brasileira, solteira, 
inscrita na OAB/SP nº 74.201-E e CPF/MF nº 265.650.798-70, todos com 
escritório situado à Rua Santa Rita, nº 1.386, Centro, Itu/SP., Cep. 13.300-000 
- tel. (011) 7823.0463; 

-:_ 

aos quais confere(m), conjunta ou isoladamente e independente da ordem de 
nomeação, amplos poderes para o fôro em geral, com a cláusula "ad-judicia", 
em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de 
direito as ações competentes e defendê-la(s) nas contrárias, seguindo umas e 
outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os até 
decisão final, conferindo-lhe(s), ainda, poderes especiais para confessar, 
desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 
agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer esta em 
outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, e especialmente para propor 
contra a UNIÃO FEDERAL ação de indenização decorrente da 
desapropriação por alteração do Decreto nº 68.909/71 dos limites do Parque 
Nacional do Xingu, que atingiu o im6vel de propriedade dos outorgantes, 
registrado sob n º 1 O. 083, no Cartório de Regi.stro de Imóveis da Comarca de 
Barra do Garça, Estado do Mato Grosso. 

Itu, 26 de novembro de 1.997. 

Polycarpo Silveira Arruda 

ESA/rmrc 
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LIVIO IANNI, brasileiro, comerciante, RG. nº 2.082.005 e CPFIMF nº 
142.000.588-04 e sua mulher LUIZA DE OLIVEIRA IANNI, brasileira, 
comerciante, RG. nº 6.914.310 e CPFIMF nº 020.959.528-04, residentes nesta 
cidade, à rua Santa Rita, nº 1.391, Centro, infra assinados; 

PROCURAÇÃO "AD JUDICIA" 

pelo presente instrumento de procuração, nomeia(m) e constitui(em) seus 
bastantes procuradores os advogados, EDUARDO SILVEIRA ARRUDA, 
brasileiro, divorciado, inscrito na OAB/SP nº 47.049 e CPF/MF nº 
891.476.698/53, SEBASTIÃO JOSÉ ROMAGNOLO, brasileiro, casado, 
inscrito na OAB/SP nº 70.711 e CPF/MF nº 834.966.028/72 e a estagiária 
ANA CÂNDIDA TOCHETON CRISTOFOLETTI, brasileira, solteira, 
inscrita na OAB/SP nº 74.201-E e CPFIMF nº 265.650.798-70, todos com 
escritório situado à Rua Santa Rita, nº 1.386, Centro, Itu/SP., Cep. 13.300-000 
- tel. (011) 7823.0463; 

aos quais confere(m), conjunta ou isoladamente e independente da ordem de 
nomeação, amplos poderes para o fôro em geral, com a cláusula "ad-judicia", 
em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de 
direito as ações competentes e defendê-la(s) nas contrárias, seguindo umas e 
outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os até 
decisão final, conferindo-lhe(s), ainda, poderes especiais para confessar, 
desistir, transigir, fumar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 
agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer esta em 
outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, e especialmente para propor 
contra a UNIÂO FEDERAL ação de indenização decorrente da 
desapropriação por alteração do Decreto nº 68.909/71 dos limites do Parque 
Nacional do Xingu, que atingiu o imóvel de propriedade dos outorgantes, 
registrado sob n" 01.083, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Barra do Garça, Estado do Mato Grosso. 

Itu, 05 de dezembro de 1.997. 

Lívio Ianni 
dA '0, eh (9~ d{J/w 

~uíza de Oliveira Ianni 

ESNrmrc 
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PROCURAÇÃO "AD JUDICIA" 

SILVIO IANNI, brasileiro, pecuarista, RG. nº 1.212.612 e CPF/MF nº 
039.138.728-68 e sua mulher LIBERA NICOLINA FRANCATTO IANNI, 
brasileira, do lar, RG. nº 4.822.436 e CPF/MF nº 027 .102.518-25, residentes 
nesta cidade, à rua Inácio Rodrigues Ávila, nº 797, infra assinados; 

pelo presente instrumento de procuração, nomeia(m) e constitui( em) seus 
bastantes procuradores os advogados, EDUARDO SILVEIRA ARRUDA, 
brasileiro, divorciado, inscrito na OAB/SP nº 47.049 e CPF/MF nº 
891.476.698/53, SEBASTIÃO JOSÉ ROMAGNOLO, brasileiro, casado, 
inscrito na OAB/SP nº 70.711 e CPF/MF nº 834.966.028/72 e a estagiária 
ANA CÂNDIDA TOCHETON CRISTOFOLETTI, brasileira, solteira, 
inscrita na OAB/SP nº 74.201-E e CPF/MF nº 265.650.798-70, todos com 
escritório situado à Rua Santa Rita, nº 1.386, Centro, Itu/SP., Cep. 13.300-000 
- tel. (011) 7823.0463; · 

aos quais confere(m), conjunta ou isoladamente e independente da ordem de 
nomeação, amplos poderes para o fôro em geral, com a cláusula "ad-judicia", 
em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de 
direito as ações competentes e defendê-la(s) nas contrárias, seguindo umas e 
outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os até 
decisão final, conferindo-lhe(s), ainda, poderes especiais para confessar, 
desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 
agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer esta em 
outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, e especialmente para propor 
contra a UNIÃO FEDERAL ação de indenização decorrente da 
desapropriação por alteração do Decreto nº 68.909/71 dos limites do Parque 
Nacional do Xingu, que atingiu o imóvel de propriedade dos outorgantes, 
registrado sob nº 01.083, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Barra do Garça, Estado do Mato Grosso. 

Itu, 09 de dezembro de 1. 997. 

ESA/rmrc - proc. 2 



PROCURAÇÃO "AD JUDICIA" 

EXPEDICTO BRAGAGNOLO, brasileiro, industrial, RG. nº 5.410.648 e 
CPFIMF nº 039.139.708-78 e sua mulher MADALENA PRANSTETER 
BRAGAGNOLO, brasileira, do lar, RG. nº 8.212.702 e CPFIMF nº 
005.510.478/95, residentes nesta cidade, à rua Mato Grosso, nº 57, Bairro 
Brasil; 

1---· 

pelo presente instrumento de procuração, nomeia(m) e constitui( em) seus 
bastantes procuradores os advogados, EDUARDO SILVEIRA ARRUDA, 
brasileiro, divorciado, inscrito na OAB/SP nº 47.049 e CPF/MF nº 
891.476.698/53, SEBASTIÃO JOSÉ ROMAGNOLO, brasileiro, casado, 
inscrito na OAB/SP nº 70.711 e CPF/MF nº 834.966.028/72 e a estagiária 
ANA CÂNDIDA TOCHETON CRISTOFOLETTI, brasileira, solteira, 
inscrita na OAB/SP nº 74.201-E e CPF/MF nº 265.650.798-70, todos com 
escritório situado à Rua Santa Rita, nº 1.386, Centro, Itu/SP., Cep. 13.300-000 
- tel. (011) 7823.0463; 

rr-. 

aos quais confere(m), conjunta ou isoladamente e independente da ordem de 
nomeação, amplos poderes para o fôro em geral, com a cláusula "ad-judicia", 
em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de 
direito as ações competentes e defendê-la(s) nas contrárias, seguindo umas e 
outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os até 
decisão final, conferindo-lhets), ainda, poderes especiais para confessar, 
desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 
agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer esta em 
outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, e especialmente para propor 
contra a UNIÃO FEDERAL ação de indenização decorrente da 
desapropriação por alteração do Decreto n ° 68. 909/71 dos limites do Parque 
Nacional do Xingu, que atingiu o imóvel de propriedade dos outorgantes, 
registrado sob nº 01.083, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Barra do Garça, Estado do Mato Grosso. 

Itu, 11 de dezembro de 1.997. 

J&adale,VI 0t ~.A.~..,t±e't Y-1,..ut~i f 
Madalena Pransteter Bragagnolo 

ESA/rmrc - proc. 2 



PROCURAÇÃO "AD JUDICIA" 

ESPÓLIO DE GERALDO BRAGAGNOLO, representado pela inventariante 
OLGA BELON BRAGAGNOLO, brasileira, viúva, do lar, RG. nº 12.662.021 
e CPFIMF nº 005.515.758/08, residente nesta cidade, à rua Pedro de Paula 
Leite, nº 455, Centro, 

pelo presente instrumento de procuração, nomeia(m) e constitui( em) seus 
bastantes procuradores os advogados, EDUARDO SILVEIRA ARRUDA, 
brasileiro, divorciado, inscrito na OAB/SP nº 47.049 e CPFIMF nº 
891.476.698/53, SEBASTIÃO JOSÉ ROMAGNOLO, brasileiro, casado, 
inscrito na OAB/SP nº 70.711 e CPF/1v1F nº 834.966.028/72 e a estagiária 
ANA CÂNDIDA TOCHETON CRISTOFOLETTI, brasileira, solteira, 
inscrita na OAB/SP nº 74.201-E e CPF/MF nº 265.650.798-70, todos com 
escritório situado à Rua Santa Rita, nº 1.386, Centro, Itu/SP., Cep. 13 .300-000 
- tel. (011) 7823.0463; 

-~ 

aos quais confere(m); conjunta ou isoladamente e independente da ordem de 
nomeação, amplos poderes para o fôro em geral, com a cláusula "ad-judicia", 
em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de 
direito as ações competentes e defendê-la(s) nas contrárias, seguindo umas e 
outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os até 
decisão final, conferindo-lhe(s), ainda, poderes especiais para confessar, 
desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 
agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer esta em 
outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, e especialmente para propor 
contra a UNIÃO FEDERAL ação de indenização decorrente da 
desapropriação por alteração do Decreto nº 68.909/71 dos limites do Parque 
Nacional do Xingu, que atingiu o imóvel de propriedade dos outorgantes, 
registrado sob n" 10.083, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Barra do Garça, Estado do Mato Grosso. 

Itu, 19 de dezembro de 1. 997. 
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PROCURAÇÃO "AD JUDICIA" 
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ESPOLIO DE ABELARD FURQUll\'I DE CAMPOS representado~a 
viúva IRENE SILVEIRA FURQUIM DE CAMPOS, brasileiro, viúva, do 
lar, RG. nº 4.792.963 e CPF/MF nº 034.373.878-39, residente nesta cidade, à 
ma Euc1ídes da Cunha, nº 31, Centro; 

pelo presente instrumento de procuração, nomeia(m) e constitui(em) seus 
bastantes procuradores os advogados, EDUARDO SILVEIRA ARRUDA, 
brasileiro, divorciado, inscrito na OAB/SP nº 47.049 e CPF/MF nº 
891.476.698/53, SEBASTIÃO JOSÉ ROMAGNOLO, brasileiro, casado, 
inscrito na OAB/SP nº 70.7 l l e CPF/MF nº 834.966.028/72 e a estagiária 
ANA CÂNDIDA TOCHETON CRISTOFOLETTI, brasileira, solteira, 
inscrita na OAB/SP nº 74.201-E e CPFIMF nº 265.650.798-70, todos com 
escritório situado à Rua Santa Rita, nº 1.386, Centro, Itu/SP., Cep. 13.300-000 
- tel. (O 1 1) 7823 .0463; 

aos quais confereun), conjunta ou isoladamente e independente da ordem de 
nomeação, amplos poderes para o fôro em geral, com a cláusula "ad-judicia", 
em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de 
direito as ações competentes e defendê-la(s) nas contrárias, seguindo umas e 
outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os até 
decisão final, conferindo-lhe(s), ainda, poderes especiais para confessar, 
desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 
agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer esta em 
outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, e especialmente para propor 
contra a UNIÃO FEDERAL ação de indenização decorrente da 
desapropriação por alteração do Decreto n" 68.909171 dos limites do Parque 
Nacional do Xingu. que atingiu o imóvel de propriedade dos outorgantes, 
registrado sob n" 01.083, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Barra do Garça, Estado do Mato Grosso. 

I 
Itu, 11 de dezembro de 1. 997. 

Irene Silveira Furquim de Campos 
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PROCURAÇÃO "AD JUDICIA" ~ ·_, __ . ·'J 

JOSÉ ODILON FURQUIM DE CAMPOS, brasileiro, solteiro, do co1~é~cvJ , 
RG. nº 4.666.263 e CPF/MF nº 589.137.698/91, residente nesta cidade, à ma 
Euclídes da Cunha, nº 31, Centro; 

pelo presente instnunento de procuração, nomeia(m) e constitui(em) seus 
bastantes procuradores os advogados, EDUARDO SILVEIRA ARRUDA, 
brasileiro, divorciado, inscrito na OAB/SP nº 47.049 e CPF/MF nº 
891 .476.698/53, SEBASTIÃO JOSÉ ROMAGNOLO, brasileiro, casado, 
inscrito na OAB/SP nº 70.711 e CPF/MF nº 834.966.028/72 e a estagiária 
ANA CÂNDIDA TOCHETON CRISTOFOLETTI, brasileira, solteira, 
inscrita na OAB/SP nº 74.201-E e CPF/MF nº 265.650.798-70, todos com 
escritório situado à Rua Santa Rita, nº 1.386, Centro, ltu/SP., Cep. 13.300-000 
- tel. (O 11) 7823.0463; 

aos quais confere(m), conjunta ou isoladamente e independente da ordem de 
nomeação, amplos poderes para o fôro em geral, com a cláusula "ad-judicia", 
em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de 
direito as ações competentes e defendê-la(s) nas contrárias, seguindo umas e 
outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os até 
decisão final, conferindo-lhe(s), ainda, poderes especiais para confessar, 
desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 
agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer esta em 
outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, e especialmente para propor 
contra a UNIÃO FEDERAL ação de indenização decorrente da 
desapropriação por alteração do Decreto nº 68.909/71 dos limites do Parque 
Nacional do Xingu, que atingiu o imóvel de propriedade dos outorgantes, 
registrado sob n" 01.083, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Barra do Garça, Estado do Mato Grosso. 

Itu, 11 de dezembro de l . 997. 
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PROCURAÇÃO "AD JUDICIA" 

JOSÉ ROBERTO FURQUIM DE CAMPOS, brasileiro, do comércio, RG. 
nº 6.134.055 e CPF/MF nº 589.114.218-04 e sua mulher MARIA REGINA 
FURQUIM DE CAIVIPOS, brasileira, do lar, RG. nº 24.275.593/8 e CPF/MF 
nº 072.853.958-62, residentes nesta cidade, à rua Euclídes da Cunha, nº 31, 
Centro: 

"-"' 

pelo presente instrumento de procuração, nomeia(m) e constitui(em) seus 
bastantes procuradores os advogados, EDUARDO SILVEIRA ARRUDA, 
brasileiro, divorciado, inscrito na OAB/SP nº 4 7 .049 e CPF/MF nº 
891.476.698/53, SEBASTIÃO JOSÉ ROMAGNOLO, brasileiro, casado, 
inscrito na OAB/SP nº 70.711 e CPF/MF nº 834.966.028/72 e a estagiária 
ANA CÂNDIDA TOCHETON CRISTOFOLETTI, brasileira, solteira, 
inscrita na OAB/SP nº 74.20 J-E e CPF/MF nº 265.650.798-70, todos com 
escritório situado à Rua Santa Rita, nº 1.386, Centro, Itu/SP., Cep. 13.300-000 
- tel. (O 11) 7823.0463; 

aos quais confere(m), conjunta ou isoladamente e independente da ordem de 
nomeação, amplos poderes para o fôro em geral, com a cláusula "ad-judicia", 
em qualquer Juizo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de 
direito as ações competentes e defendê-la(s) nas contrárias, seguindo umas e 
outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os até 
decisão final, conferindo-lhers), ainda, poderes especiais para confessar, 
desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 
agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer esta em 
outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, e especialmente para propor 
contra a UNIÃO FEDERAL ação de indenização decorrente da 
desapropriação por alteração do Decreto nº 68.909171 dos limites do Parque 
Nacional do Xingu. que atingiu o imóvel de propriedade dos outorgantes, 
registrado sob n" 01.083, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Barra do Garça, Estado do Mato Grosso. 

Itu, 11 de dezembro de l . 997. 

de Campos José Roberto Furq 
1 

. J 
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REPÚBLICA DOS 
ESTADO DE MATO GROSSO 

CERTIDAO 

/ 

que as fls. 201 do Livro 3-0 de REGISTRO DE IMÓVEIS desta Comarca 
Transor19aes das Transmissões', foi teit~ hoje sob o N.• 10.083 d: 
6rdem, a trl\lllsori9ão .de uea Escritura. Publica de Compra e Venda de 

um lote de terras situadas Neste Município e1~omarca no lugar/ 

denominado 11ra.tsé11 com a superficie de 9.872 ha e 7995 m2 com/ 

transcrição anterior neste Cartorio sob o nº9-752 de ordem com 

os respectivos marcos colocados: o lQ,dividindo com terras de/ 
José Alfredo Ferreira,a margem direita do Ruluene~no mato,nu.m // 
ponto acima e distante da curva côncova do rio para o medidor,de 
cerca de 2. 400 metros, curva essa que con:frona na margem o o .. as / 
barra do de dois afluentes ou braços do refferido rio;o 2º,a marge 

direit"::l. do rio Kuluene_,no mato,?iVidindo com terras devolutas,// 

distante 8,380 metros do lº,em vários ru.mos,servindo de divisa/ 
f 

natural entre esses dosi marcos o referido rio Kuluene,margem 1 
direita ;o 32 no mato ao limi o de terras devolutas,distante --- 

.._ , 16.800 metros do 22,ao rumo de 68º40' N E;o 4º ta.mbem no mato, 

nos limites ue terras devolutas e terras r~queridas por José Al 
fredo Ferreira,distante 11.126 metros do y2,ao rumo de 17245• SW 
e a 11.~39 metros ~o lº ao rumo de 89237• NW.Dito imovel á adqui 
rido pe:iosoutorgado ·na seguinte proporção: aos outorgados ROQUE 

BRAGAGNOLO-GERALDO BRAGAGNOLO-EXPEDICTO BRAGAGNOLO,parte idoal/ 
( e ont. ) Adquirente: (vide ve r ae ) 

Transmitentes: JOÂO ALDO NASSIF e sua mulher 

ValõrdoContratoCr$ 5,000.000(cinco milhões de aruz . ) 

O talão do 1mp8sto foi paa:o em a Pr-nf'e f tura Murrí.c Lpa L sob o 
conh.n22157 no aa Lo r de Cr$ 633.1:.,05 e na Col.Est.sob o 
Conhecimento n." 165585 no lvaor ·de Cr$62 ,010 

O referido~ verdade e dou rê. 

Barra do Garças ._.05.._de....Eev;ere ir o de 196 _.§ _ 
,!. '. 1 • ..) v 'i •• 

ç ' . ..," ' . . . • \ r , .') " , . ' ,, ' •• \ ' 
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ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 
PROCURADORIA-SECCIONAL DA UNIÃO EM SOROCAB.,--- j . Z f . ~ i 

~ ; -. • j «".:-->'.· 'I 
. 1-'Tl 1 ~ 1 t~ .. i:' 

EXMO. SR. DR.JUIZ FEDERAL DA 1" V ARA DA JUSTIÇA FED,E~DE-_- 
SOROCABA : :·_:~·~:'_- -~-: '" 

i '}.~~'. ~ 1 : _;_' - 
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Ação Ordinária 
Processo n.º 97.090.7321R4 
Autores: POL YCARPO SILVEIRA ARRUDA E OUTROS 

· Ré: UNIÃO FEDERAL 

. t]) 
'I . 
·1' ; ,- .. ~~ 
- :1 ~ •••.• ·----=~-~ ... ~ t~---· 

r: 

A UNIÃO, representada pela Advocacia Geral da 
União, por seu Procurador-Seccional em Sorocaba, infra-assinado, de 
conformidade com o artigo 9º, parágrafo 3º, da Lei Complementar nº 73, de 10 de 
fevereiro de 1993 e Portaria nº 466, de 11 de agosto de 1994, do Advogado 
Geral da União, publicada no D.O.U. nº 155, de 15 de Agosto de 1994, nos autos 
da ação em epígrafe, vem respeitosamente à presença de V .Exa. para apresentar 
CONSTESTAÇÃO consubstanciada nos seguintes termos: 

lwDOPEDIDO 

Pretendem os AA, com a propositura da presente 
demanda, compelirem a União a suportar indenizações acerca da perda de terras 
em favor da composição dos limites do PARQUE NACIONAL DO XINGÚ, 
configurando hipótese de Desapropriação Indireta, requerendo que a quantia 
corresponda ao valor da terra nua e do potencial de extração de madeira existente 
na área, na proporção das frações ideais de cada autor, correção monetária a 
partir do laudo pericial, custas processuais e honorários advocatícios. Deu-se à 
causa o valor de R$ 10.000, 00 ( dez mil reais) para efeitos fiscais. 

Entretanto, como adiante se demonstrará, tal 
pedido é totalmente improcedente. 



II - PRELIMINARMEN' 

1- Os Autores pretendem obter indenização pela 
suposta perda da posse das terras em razão da criação do Parque Nacional do 
Xingú. Trata-se , pois, de área demarcada para preservação das tribos indígenas, 
portanto, a questão é da competência da FUNDAÇÃO NACIONAL DO 
ÍNDIO - FUNAI , fundação pertencente ao Ministério da Justiça, com 
personalidade jurídica de Direito Público, com procuradoria própria e que cuida 
dos interesses e da proteção dos silvícolas, a teor da Lei nº 6.001/73 - Estatuto 
do Índio. 

r> Assim, cabe à FUNAI a defesa judicial e 
extrajudicial dos direitos dos silvícolas, como determina o art. 3 5 da lei nº 
6.001/73, "verbis ,, : 

' '~rt. )5. Cabe ao órgão federal de assistência ao 
índio a defesa judicial ou extrajudicial dos 
direitos dos silvícolas e das comunidades 
indfge11as. " 

2- Por outro lado, perfeitamente correta a 
participação da UNIÃO nestes autos, a teor do art. 20, XI, da Constituição 
Federal e do disposto no art. 36, § Único, do Estatuto do Índio, "verbis ": 

.-- Art. 36. Sem prejuizo do disposto no artigo 
anterior, compete à União adotar as medidas 
administrativas por propor por intermédio do 
Ministério Público Federal, as medidas judiciais 
adequadas à proteção da posse dos silvícolas 
sobre as terras que habitam. 

Parágrafo único. Quando as medidas judiciais 
previstas neste artigo forem propostas pelo órgão 
federal de assistência, ou contra ele, a União 
será litisconsorte ativa ou passiva". 

Evidencia-se, pois, o LITISCONSÓRCIO 
NECESSÁRIO entre a UNIÃO e a FUNAI. 

3- O artigo 47 do Código de Processo Civil 
assim dispõe: "in verbis'': "Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição 
de lei ou pela natureza da relação jurídica, "" tiver de decidir a lide de a· 
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uniforme ara todas as artes. caso em ue a eficácia da e a ~emá da .P-1, 

citação de todos os li~sconsortes no processo" - grifamos. "' ooi /: 
o eminente jurista SERGIO FERRAZ, em sua conceituadà ra " ~§ist ncia '.tJ; ~ r:;~ Litisconsorcial no Direito Processual Civil", editora RT, 1979, pág. ~· ~~~~(). 
primeiro lugar o juiz não decide a lide de modo uniforme para todas as "p , 
mas para todos aqueles que estão no mesmo pólo da relação jurídica processual, 
logo, mais apropriado seria o reportar-se "a todos os Iitisconsortes". Constituiria 
absurdo imaginar que a lide deveria ser decidida de modo uniforme para autores e 
réus". 

4- O litisconsórcio necessário é indispensável, 
podendo ser, inclusive, formado "ex offícío", Conforme ensinamentos do mestre 
ARRUDA ALVIM : "Mais do que em razão de mera oportunidade e 
conveniência, repousa a instituição do litisconsórcio necessário em motivos de 

~- segurança e prestígio da própria atividade jurisdicional". A jurisprudência, 
conforme ementas de acórdãos, é neste sentido: 

"O litiscoasórcio necessário tem lugar se 
a decisão da causa propende a acarretar 
obrigação direta para o terceiro, a 
prejudicá-lo ou a afetar seu direito 
subjetivo" ( STJ-RT 594/248 ). 

"Há litisconsórcio passivo necessário 
quando existe comunhão de interesse do 
réu e do terceiro chamado à lide" ( STF 
- 2ª Turma, Ag. nº 107.489-2, Rei. Min. 
Carlos Madeira, D.J.U., seç I de 
21/03/86, pág. 3 .962 ) 

5- Isto posto, requer a V.Exa. que seja citado 
para os termos do presente Litisconsórcio Necessário, a FUNDAÇÃO 
NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI,.napessoa do seu Procurador, o qual poderá 
ser localizado na cidade de CUIABÁIMT ( vide endereço abaixo). 

b) DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
FEDERAL EM S0ROCABA 

Com efeito, o art. 109, § 2° da Constituição 
Federal, dá aos Autores quatro opções para a propositura das ações contra a 
UNIÃO. Entretanto, o caso presente envolve questões muito mais complexas do 
que podem sugerir as alegações dos requerente:. ~, 



Seguindo-se essa linha de racioc~, ~ :f '•,,.~ - , ~ ~ 
presença da FUNDAÇAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI e a~fos e Mi' . 
tendo referida fundação a tarefa de d~fender os interesses dos silvíco .s, resto/Í1· i 
totalmente INCOMPETENTE a Justiça Federal de Sorocaba para co ecer e Ft.t, 
julgar a presente ação, pois, a FUNAI tem sede no Distrito Federal,~lDJ...;.,, 
endereço: SRTVS-Quadra 702 - 3º andar, Edifici~ LEX - CEP 70340-904 - 
FONES: (061) 2268627 e 2268503, bem como Escritório de Representação 
em Cuiabá/MT, na Rua 8, Quadra 15 - Centro Político Administrativo - 
CEP 78050-900, fones: (065) 644-1245 e 644-1719. 

Nesse sentido, entendimento pacífico de _nossos 
tribunais, tais como: 

"O foro competente para ação contra autarquia 
federal é a sua sede ( art. 100-IV- "a" e "b"); se 
tiver alguma agência ou sucursal, será o do 
lugar desta, quanto às obrigações que qualquer 
··delas contraiu." ( TFR-3ª T, Ag. 43.405-MS, rei. 
Min. Adhemar Raymundo, j. 27.05.83, v.u., DJU 
13.10.83, p. 15.716, I.ªcol. , em. ; TFR-5ª T., Ag 
49.268-MG, rei. Mio.Torreão Braz, 08.10.86, v.u., 
"apud" Boi. do TFR 119/12) 

r>. 

"Processual. Conflito de Competência. 
Autarquia Federal. Art. 100 do CPC. As 
autarquias federais podem ser demandadas no 
foro de sua sede ou naquele onde se acha a 
agência ou sucursal em cujo âmbito de 
competência ocorreram os fatos que geraram a 
lide". ( STJ - 1ª Seção, CC 2.493-0-DF, rei. Min. 
Humberto Gomes de Barros, j. 26.5.92, v.u., DJU 
3.8.92, p. 11.237, 1ª col. em.) 

Ademais, o art. 95 do C.P.C,preceitua que" Nas 
ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação 
da coisa." 

Por outro lado, releva considerar que o pretendido 
nesta ação é , no dizer dos Autores, uma Desapropriação Indireta, e, se assim 
entendermos, reforçam-se ainda mais a arguida preliminar de incompetência. 
Nesse sentido temos: 

"Na desapropriação indireta, é competente o 
foro da situação do imóvel." ( RSTJ 46/314, 
63/209, RITJESP 97/282, 1021217, ~ 



"verbis" : 

105/274, 113/327, RF 3 
1539/139 ). 

'~rt 99. O foro da Capital do Estado ou 
Território é competente: 

I - para as causas em que a União for autora, ré 
ou interveniente;" 

Nesse diapasão, ainda que se entenda relativa, a 
INCOMPETÊNCIA ora arguida também se evidencia nos termos do art. 100, IV, 
"a", do CPC, conforme a jurisprudência dominante . 

.. V ale considerar , ainda, . que as medidas que 
envolvem o presente caso, tais como perícia técnica avalãtória, pericia histórico 
antropológica e demais provas, deverão ser efetuadas no imóvel em que recai a 
presente demanda e,. como se verá adiante, é fundamental que as partes 
envolvidas estejam próximas dos fatos , nesse caso no Estado de Mato Grosso, 
até porque os autores, pelo que se depreende jamais estiveram no imóvel ou lá 
executaram qualquer ato de exteriorização da posse e domínio sobre o imóvel em 
tela sendo pretencioso querer que as partes envolvidas venham até aqui para 
discutir a questão. 

/', 

Requer, pois, a V.Exa. a remessa destes autos a 
uma das Varas da Justiça Federal de Cuibá/MT, onde a presente deverá ser 
processada e julgada . 

e} Do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

A aplicação do artigo 36 da Lei nº 6001/73, no que 
concerne à presença de Ministério Público Federal para propor as medidas 
judiciais adequadas à proteção da posse indígena, prestou-se anterior ao 
surgimento da ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - AGU, mesmo assim, por 
força do art. 129, V, da CF e da Lei Complementar nº 75/93, revela ser essa uma 
das funções institucionais do M.P.F., "a defesa judicial dos direitos e interesses 
das populações indígenas". 

Merece, pois, dada a relevância das questões 
indígenas e à proteção dada pela legislação para a defesa dos interesses dos 
silvícolas, a presença do Ministério Público F~eral nestes autos. d: 



d 

1- A UNIÃO FEDERAL argüi a absoluta 
impossibilidade jurídica do pedido, sendo cediço o entendimento doutrinário de 
que o direito de pedir a intervenção jurisdicional não é genérico ou incondicional, 
uma vez que implica em atender requisitos específicos, sem os quais, de plano, 
resulta a declaração de extinção da ação. 

2- O primeiro requisito imposto pelo art. 267, do 
CPC, é justamente a possibilidade jurídica do pedido e, sobre o tema, ensina o 

r-_ Prof. Vicente Grecco Filho, ln "Direito Processual Civil Brasileiro", 1º vol., ed. 
Saraiva, pág. 42, verbis: 

"A possibilidade jurídica do pedido consiste na 
formulação de pretensão que, em tese, exista na 
ordem jurídica como possível, ou seja, que em 
tese a ordem jurídica brasileira preveja a 
providência pretendida pelo Interessada," 

1 

3- A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO 
PEDIDO, emerge da nulidade dos efeitos jurídicos de qualquer natureza dos 
títulos incidentes sobre terras indígenas, "a vi" do art: 231 § 6º da CF/88, como 

0. abaixo demostraremos. Vejamos. 

Há, pois, óbice constitucional ao acolhimento da 
pretensão deduzida. Fruto da Revolução de 1930, a Carta Constitucional de 
1934, foi a primeira a determinar o respeito à posse indígena nas terras em que 
permanentemente se localizavam, consonância a sua inalienabilidade (art. 129). O 
texto foi confirmado nas Cartas Republicanas de 1937 (art. 154), 1946 (art. 216), 
1967 (art. 186, título V, das Disposições Gerais e Transitórias), E/C de 1969( 
art. 198, sendo que a partir desse comando constitucional incluiu-se entre os bens 
da União as terras ocupadas por silvícolas (art. 4º), e, finalmente a Carta de 1988 
(arts. 20, XI; 231 e 232). 

A lei n." 6.001/73 (Estatuto do Índio), dentre 
inúmeros artigos, inseriu no Título VII, art. 62 §§ 1° e 2º, a declaração de 
nulidade a qualquer título dos atos que objetivaram e/ou objetivem a restrição da 
posse indígena nas terras em que permanentemente se localizam, afastando a 
possibilidade de indenizações quanto a perda de áreas em favor da constituição 
do território aborígene, vejamos o que diz o referido dispositivo: 



§ 1". Aplica-se o disposto neste ardgo às terras 
que tenham sido desocupadas pelos indios ou 
comunidades indigenas em virtude de ato 
ileg{dmo de autoridade e particular: 

§ 2". Ninguém terá direito a ação ou indenização 
contra a União, o órgão de assistência ao índio 
ou os siMcolas em virtude da nulidade e 
exttnçõo de que trata este arugo, ou de suas 
conseqüências econômicas" . 

. · Acompanhando a ordem jurídica estabelecida, a 
Carta Republicana de 1988, em seu: art. 231, caput, e §§ 1 º e 6º, define o que 
seriam terras indígenas e declara a nulidade e os efeitos jurid.icos acerca da 
ocupação dessas terras a qualquer título, vejamos. 

"Art 231. São reconhecidos aos indios sua 
organização social, costumes, línguas, crenças e 
tradições, e os direitos originários sobre as terras 
que tradicionalmente ocupam, compeündo à 
União demarca-las, proteger e fazer respeitar 
todos os seus bens. 

r>. 
§ 1". São terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios as por eles habitadas em caráter 
permanente, as utilizadas para suas atividades 
produtivas, as imprescindivels à preservação dos 
recursos ambientais e seu bem-estar e as 
necessárias a sua reprodução f{sica e cultural, 
segundo os seus usos costumes e tradições. 
(. .. ) 
§ 6". São nulos e extinto, não produzindo efeitos 
jurfdicos, os atos que tenham por objeto a 
ocupação, o domfnio e a posse das terras a que 
se refere este artigo, ou a exploração das 
riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes, ressalvando interesse público da 
União, segundo o que dispuser a lei 
complementar, não gerando a nulidade e a 

CJn' •.. 



4- Como se vê, a pretensão deduzida não encontra 
agasalho legal, a ninguém é permitido invocar a tutela jurisdicional formulando 
pedido não admitido em direito, ou por ele proibido, consequentemente a 
carência que alude o art: 301, inciso X, do Estatuto Processual Civil abrange 
três perspectivas: falta de interesse de agir, ilegitimidade de parte e 
impossibilidade jurídica do pedido. São justamente as hipóteses contempladas no 
art. 267, VI, do mesmo estatuto, que condizem com a extinção do processo sem 
apreciação do MÉRITO. - 

5- O que foi dito acima, vale para conduzir-nos ao 
;-, entendimento que a demanda em apreço contraria o disposto no art. 267, VI, do 

CPC, concernente a verificação da POSSIBILIDADE JURÍDICA DO 
PEDIDO, haja vista que os interesses dos AA. fluem no sentido de obterem 
indenizações pela perda de terras em favor da constituição de tenitório indígena , 
hipótese divorciada de qualquer amparo legal, "ex vi" da Constituição Federal e 
da legislação ínfraconstitucional, seja quanto a terra nua e mesmo os seus 
consectários econômicos, havendo por observar a ausência de benfeitorias 
erigidas e indenizáveis não reveladas na exordial, portanto, carece a demanda dos 
pressuposto válidos à sua propositura, merecendo ser extinta sem julgamento de 
mérito, na forma da lei adjetiva civil. 

III - NO MÉRITO 

Caso ultrapassadas as PRELIMINARES argüidas, 
o que se admite apenas "ad argumentandum tantum", no Mérito melhor sorte não 
socorre os Autores. 

a) DA PRESCRIÇÃO 

Há que se arguir a ocorrência da PRESCRIÇÃO, 
prejudicial de mérito, posto que como afirmam os Autores na peça inaugural, a 
área em questão foi supostamente anexada ao Parque Nacional do Xingú 
através do Decreto nº 68.909, de 13 de julho de 1971, que alterou os limites do 
referido parque, fato esse que se constitui no ato único e a partir do qual os 
autores tiveram conhecimento do apossamento administrativo. Portanto, 
totalmente prescrito o direito de ação, eis que já se passaram mais 26 anos até a 
propositura da presente ação. 

Ainda que se aplique ao caso, conforme pretendem 
os Autores, o fato de que lhes foram cobrados os impostos relativos às terras em 

. dlf{f_. 



questão, isso aconteceu até 1977, portanto há mais de 20~Jafissim, rct>e~~ 
ocorreu a PRESCRIÇÃO. ~ { .... ~'É "', 

Mas a questão, como se verá adiante, não e\J....vo.ZJJ ... ~~/ 
o instituto da desapropriação, vez que as terras sob cotejo jamais foram~ 
Autores, não se tratando assim de prescrição vintenária. Aplicável, na verdade, 
ao caso o Decreto nº 20.910/32, que estabele a prescrição quinquenal para a 
cobrança das dívidas contra a UNIÃO. / 

Enfim, por qualquer ângulo que se enfoque a 
- I questão, ocorreu a PRESCRIÇAO quinquenal ou, na pior das hipóteses a 

vintenária, merecendo, destarte, . a extinção do processo com julgamento de 
mérito, a teor do art. 269, IV, do Código de Processo Civil. 

I 

/ 
b) PARQUE NACIONAL DO XINGÚ - 

BREVE HISTÓRICO 

· Ainda que absurda a procedência da presente 
ação, mas sobretudo por amor ao debate e à causa indígena , cabe-nos acentuar 
um breve histórico acerca do PARQUE NACIONAL DO XINGÚ. 

r. 

O território hoje abrangido pelo Parque, segundo 
critérios históricos, revela a presença indígena naquelas terras pelo menos desde 
1884, quando KARL VON DEN STEINEN (antropólogo alemão) percorreu o 
território, citando como habitantes os grupos indígenas "BAKAIRI, NAHUQUÁ, 
MEINAKU, AWETI, YWALAPITI (no rio Kulisevu) e TRUMAI (rio Kuluene), 
e entre os rios Kulisevu e o Tamaitoala Batovi, localizou os grupos KAMA YURÁ 
e WAURÁ. 

Nas cabiceiras do Kulisevu situou o grupo 
KAYAPÓ, e não deixou de mencionar a área do Xingú como de perambulação do 
grupo SUYÁ. Na visão dos índios incidentes naquele rio (Kulisevu), os SUYÁ 
constituíam uma ameaça constante, segundo o antropólogo citado. 

De acordo com dados estimativos de especialistas, 
a população xinguana nos idos de 1884, oscilava entre um mínimo de 2.500 a um 
máximo de 4.000 indivíduos, segundo "Patrick Menget", 

A partir da década de 40, o universo xinguano 
seria alcançado por uma frente desbravadora e colonizadora denominada 
EXPEDIÇÃO RONCADOR-XINGÚ, criada especificamente em junho de 1943, 
incorporada à Fundação Brasil Central em outubro do mesmo ano, tendo à frente 
o Tenente Coronel FLAVIO MATOS VAN/QUE, e entre seus membros os 
irmãos VILLAS BOAS. 



Em junho de 1945, a expedi~lf~mni.Yln 
confluência dos rios XJNGÚ/KULUENE, tendo ali estabeleêi !,J,w,,'r'l.U 
avançado, denominado GARAPÚ. Em setembro de 1946, os exp ictomID{)§;,f ,.., 
deixaram essa base e desceram o rio TRUÍNE ou SETE DE SE 'MBRO, ·~~ 

<':, 
mantendo contato então com os índios denominados de KALAP AL .,·~- ~~ 
então, reforçou-se as indicações da presença de diversos grupos indígenas 
localizados permanentemente no XINGÚ, necessitando daquelas terras para 
obtenção dos meios adequados à sobrevivência fisica e cultural. 

As populações indígenas que habitam 
permanentemente o território xinguano distribuem-se lingüisticamente entre três 
troncos, JÊ, TUPI e KARIB, e uma família ARUAK, com uma distribuição 
especial que nos permite dividi-los em índios ditos alto-xinguanos e da área do 
uluri e os índios xinguanos propriamente ditos (também chamados marginais, e 
que se localizam na porção norte do Parque). 

Considerando-se a presente divisão em tribos alto 
xinguanos e xinguanos marginais, isto não quer dizer que as últimas sejam 
estranhas àquele universo, vez que no passado Steinen se referia aos SUYÁ e 
.KA YAPÓ como habitantes daquela região. É imprescindível lembrar que ao 
longo desses anos muitos grupos tribais desapareceram, como os KUSTENA U, 
os TSUVA e os MANITSAUÁ, enquanto que outros grupos ainda se 
encontravam em condições de arredios ( expressão comum.ente utilizada para 
àqueles não afetos ao contato ou sem a tentativa de contato), como os 
AGAVOTAGUERRA, YARUMÁ, MIARRÁ, MARITSAUÁ e finalmente os 
TAKUXIHAI. 

Tudo isso é dito para salientarmos que, as terras 
,,,--.. que compõe o Parque Nacional do Xingú, É E SEMPRE FORAM ocupadas 

por índios de forma permanente e atual, contando com a proteção 
constitucional desde os idos da Carta Política de 1934, fato que veremos adiante. 

e) NO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO 

Como visto na peça inaugural pretendem os AA, 
com a propositura da presente demanda, compelir a União Federal a indenizações 
acerca da perda de terras em favor da constituição dos limites do Parque 
Nacional do Xingú, área de ocupação permanente indígena, contando com 
proteção constitucional desde os idos da Carta Política Repúblicana de 1934. 

Nesse passo, há de se observar, que em 27 de abril 
de 1952, por indicação do Vice-Presidente da República, formou-se uma 
comissão para elaboração de um ante-projeto para criação de uma Parque 
Indígena no Xingú, que caso aprovado, englobaria todos os grupo xinguanos, 

~ ~- 
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mesmos os hoje atraídos para o perímetro atual do "Parqu(' ~ 
das maiores autoridades da época, no tocante à quest 
dentre tantos o Brigadeiro Raimundo Aboim, Heloísa Alberto 
Villas Boas e Darcy Ribeiro. 

------'-------~~-----------------------------------------•--- 

A finalidade máxima do ante-projeto era, além de 
resguardar o ambiente, resguardar o homem xinguano no seu todo, porque seria 
óbvio que se não preservasse o território indígena da ganância dos grupos 
econômicos, estariam os xinguanos prestes a sucumbirem como grupo 
culturalmente diferenciados e protegidos pelas inúmeras cartas constitucionais 
republicanas. 

Veja-se o que pensavam, já naquela época, alguns 
cientista e humanistas: 

"Esta conformidade cultural das populações 
xinguanas impõe um modo particular de 
observar seus problemas, a necessidade de 

.. encará-los em conjunto principalmente no que 
respei.ta à atribuição de territórios tribais. 
Fracionar a regi.ão que hoje ocupam 
coletivamente, em territórios particulares, 
isolados por faixas que seriam ocupadas mais 
tarde por estranhos, seria destruir uma das bases 
do sistema adaptativo daqueles índios e condena 
/os aos aniquilamento. 

Qualquer tipo de colonização de agentes de 
nossa sociedade entre os territórios tribais 
xinguanos, tornará o controle dos contatos 
daqueles índios com civilizados e determinará o 
seu exterminio" (Ministério da Agricultura, 
Serviço de Proteção aos Índios, ante-projeto de 
lei do PARQUE NACIONAL DO XINGÚ, Rio, 
1953, p. 102). 

Desse modo, o Decreto n.º 50.455, de 14 de abril 
de 1961, criou o Parque Nacional do Xingú, tendo como objetivos principais 
resguardar da exploração econômica parte das terras do V ale do Xingú, 
preservando-o para as gerações futuras. 

Por esse Decreto, a área estimada era de 22.000 
K.m2 ou 2.200.000 ha, sendo regulamentado através do Decreto n.º 51.084, de 31 
de julho de 1961. Posteriormente, o Decreto n.º 63.082, de 06 de agosto de 1968, 
altera os limites do Parque em face da necessidade da preservação do território 
indígena, acrescentando-se ao sul uma área de 26.000 ha. 



Através do Decreto n.º 68. 

"A área remanescente da delimitação constante 
do Decreto n: º 63. 082, de agosto de 1968, 
localizada ao Norte do traçado atual da rodovia 
(Xavantina/Cachimbo-BR-080) e excluído do 
Parque Nacional do Xingú, permanecerá _sob o 
regime do artigo 198 da Constituição enquanto 
habitadas com caráter permanente pelas tribos 
indígenas que atualmente nela se encontram". 

Tudo isso é dito para salientarmos que, as terras 
incluídas nos limites do Parque, notadamente aquelas onde situam-se os títulos 
dominiais exibidos pelos autores são tradicionalmente ocupadas por índios em 
caráter permanente, sendo nulos e não produzindo efeitos jurídicos os aludidos 
títulos, nesse passo, vale salientar a lição ministrada pelo saudoso mestre 
PONTES DE 11IRANDA, ao comentar a Constituição de 1967, com a Emenda 
n.º OI de 1968, T. VI, 1972, pág. 457, vejamos. 

"São nenhuns quaisquer títulos registrados, 
contra a posse dos silvfcolas, ainda que 
anteriores à Constituição de 1934, se à data da 
promulgação havia tal posse. O registro anterior 
de propriedade é título de propriedade sem uso e 
sem fruição". 

Nesse mesmo diapasão, o saudoso mestre citado 
foi um dos primeiros entre nós a perceber o absurdo de definir como devolutas as 
terras habitadas por silvícolas após o advento da Constituição de 1934, 
destacando que o constituinte atribuíra aos indígenas o domínio coletivo das 
terras ocupadas como emanação do alto-fato da posse em caráter permanente 
(Tratado de Direito Civil, T. XII, 1971, pág. 450/451). 

Avança o insígne jurista, em escólio ao art. 261 da 
Constituição de 1946, enuncia lição que vale reiterar: 

"O texto respeita a posse do silvícola, posse que 
se exige o pressuposto da localização 
permanente. O Juiz que conhecer de alguma 
questão de terras deve aplicar o art. 216, desde 
que os pressupostos estejam provados pelos 
silvícolas, ou conste dos autos, ainda que &_ 



:a' ~ 
algumas das partes QU te~la 'tulo~e \ 
domínio. Desde que há p~ lo aliiaça. ·- · * 
permanente, a terra é do nativo, porq as tm R.l 
diz a Constituição, e qualquer alienaç · va ~ 
terras por parte de sitvicolas, ou em que se 
achem permanentemente localizados e com 
posse os silvícolas, 'é nula, por infração da 
Constituição. Aquelas mesmas que forem em 
virtude do art: 216 reconhecidas como de posse 
de tais gentes, não podem ser alienadas. Os 
juizes não podem expedir mandados contra 
silvícolas que tenham posse, e nas terras, ãe que 
se trata, se localizam com permanência. A 
proibição de alienação tem como conseqüência: 
a) a nulidade de qualquer tato de disposição 
inclufdos aqueles que só se referem a elementos 
do direito de propriedade ou da posse (usufruto, 
garantia real, locação); b) não há usucapião 

. ·contra silvícolas ainda que por posse de quinze 
anos; d) as sentenças que adjudiquem tais terras 
ou a outrem são suscetíveis de rescisão, dentro 
do prazo para preclusão, por tnfringirem texto 
constitucional "(Comentários à Constituição de 
1946, vol V. 1953 pp. 335/336). 

Vê-se, pois, que, como conseqüência da posse 
indígena nas áreas ocupadas, há de ser reconhecer, de plano, a NULIDADE de 
todos os atos que visaram ou visem a restrição àquela posse. Essa orientação foi 
integralmente trazida à baila pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n.? 44.585, 
tendo ficado assentado que " ... embora a demarcação desse território 
resultasse, originalmente de uma lei do Estado, a Constituição Federal 
dispôs sobre o assunto e retirou do Estado qualquer possibilidade de reduzir 
a área, que, na época da Constituição, era ocupada pelos índios, ocupada no 
sentido de utilizada por eles como se ambiente ecológico"(Relator Ministro 
VICTOR NUNES LEAL, referência da Súmula 450 do STF), VERBIS: 

"Aqui não se trata do direito de propriedade 
comum: o que se reservou foi o território dos 
tndios. Essa área foi transformada num parque 
indígena sob guarda e administração do Serviço 
de Proteção aos Índios pois estes não têm a 
disponibilidade das terras. 

O objetivo da Constituição Federal é que ali 
permaneçam os traços culturais dos antigos 
habitantes, não só para sobrevivência dessa 

•.. 
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Se os índios, na data da Constituição Federal 
ocupavam determinado território, porque desse 
território tiravam seus recursos alimentfcios 
embora sem terem construções ou obras 
permanentes que testemunhassem posse de 
acordo com o nosso conceito, essa área na qual 
e da qual viviam, era necessária a sua 
subsistência. Essa área, existe na data da 
Constituição Federal, é que se mandou 
respeitar. Se ela foi reduzida por lei anterior, se 
.'! Estado a diminufu de dez mil hectares, 

. amanha a reduziria em outros dez, depois, mais 
dez, e poderia acabar confinando os índios a um 
pequeno trato, até ao terreiro da aldeia, porque 
ali é que a ''posse" · estaria materializada nas 
malocas. 

Não foi isso que a Constituição quis. O que ela 
determinou foi que, num verdadeiro parque 
indígena, com todos as características culturais 
primitivas, pudessem permanecer os índios, 
vivendo naquele território, porque a tanto 
equivale dizer que continuariam na posse do 
mesmo. 

Entendo, portanto, que, embora a demarcação 
desse território resultassem, originariamente, de 
uma lei do Estado, a Constituição Federal dispõe 
sobre o assunto e retirou do Estado qualquer 
disponibilidade de reduzir a área que, na época 
da Constituição, era ocupada pelos índios, 
ocupada no sentido de utilizada por eles como 
seu ambiente ecolâgico", 

O aresto ora transcrito nos ensina que não se pode, 
conceitualmente, atribuir à posse de Direito Civil a mesma dimensão da posse 
indígena. Enquanto aquela é caracterizada como poder de fato, que se exerce 
sobre uma coisa, a ocupação efetiva da terra pelo silvícola deve ser definida 
tendo em vista os usos, costumes, tradições culturais e religiosas. 
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Com efeito, a posse indíge 

No Direito Agrário, a posse se configura pelo 
exercício e junção de três elementos básicos: morada permanente do possuidor no 
imóvel passeado; cultura efetiva semeada e mantida, capacitando o possuidor ao 
progresso sócio-econômico, por último e elemento básico que seria a posse mais 
de ano e dia. 

A posse indígena é caracterizada pela ocupação 
efetiva da terras por parte do silvícola, ocupação que haverá de se comportar de 
acordo com os usos, costumes e tradições tribais, vale dizer, não é apenas 

,- indígena a terra onde se encontra a roça do índio, a posse indígena é mais ampla, 
e terá que obedecer, como dito, os usos, costumes e tradições tribais, 
exteriorizados nos espaço necessário para obtenção dos meios adequados à sua 
sobrevivência fisica e cultural; ·tais como, áreas de caça, pesca, coletas de frutos, 
matéria prima destinada à confecção de diversos artefatos imprescindíveis à 
manutenção fisica, cultural e espiritual, bem como a edificação de suas moradas 
permanentes, religiosas e temporárias de acordo com a coleta adequada à 
estação. 

Há, ainda a ressaltar que, as terras ocupadas pelos 
silvícolas sob o regime da Constituição de 1891, haviam sido concedidas pelos 
Estados a particulares ou ainda quedavam devolutas, como se devolutas fossem, 
no patrimônio da unidade federada, passaram, com a Constituição de 1934, 
irreversivelmente, para o domínio da União. 

Mesmo sob o império da Constituição de 1891, já 
não se afigurava pertinente considerar como devolutas as terras ocupadas pelas 
comunidades indígenas, haja vista que aos Estados ficaram reservadas como 
devolutas as terras que não fosse indispensáveis à defesa da Nação, tais como as 
de fronteira, fortificações, construções militares e estradas de ferro. 

Nesse passo, há de se verificar, que as terras do 
indigenato, sendo terras congenitamente possuídas, não poderiam ser 
consideradas como devolutas, isto é, porque originalmente reservadas por 
consideração do Alvará Imperial de 1 º de abril de 1680, as terras reservadas ao 
colonato indígena passaram a ser sujeitas às mesmas regras que as concedidas 
para o colonato de imigrantes, VERBIS. 

"O das terras possuídas por hordas de selvagens 
coletivamente organizadas, cujas posse não estão 
sujeitas à legitimação, visto que o seu título não 
é de ocupação, mas do inâigenato " ( João 

-------·-··- ~· 



A magnífica lição do Professor JOÃO MEN~ 
JUNIOR foi retomada recentemente pelo eminente Professor MARCELO 
CAETANO, adotando o entendimento segundo o qual somente integram o 
domínio público os bens indisponíveis, asseverando o administrativista que as 
terras vagas ou devolutas "são aquelas que não possuem dono, não sejàm 
objeto de posse legitima e nem se achem aplicadas a algum uso público''(. .. ) 
"não estão no regime do domfnio público uma vez que o seu destino é serem 
alienadas" (Princípios Fundamentais do Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 
197, pág. 418). - 

Essa orientação afigura-se irrefutável no regime de 
1891, após o advento da constituição de 1934, constitui-se uma inequívoca 
"contradictio in adfecto", falar-se em terras devolutas ocupadas por silvícolas. 
Em verdade, a Constituição de 16 de julho de 1934 veio ilidir qualquer dúvida 
que, por ventura, pudesse pairar sobre o tema, como dito linhas atrás, foi 

. PONTES DE MIRANDA um dos primeiros a perceber essa nova realidade 
normativa, destacando que o constituinte atribuíra aos indígenas o domínio 
coletivo das terras ocupadas como emanação do alto-fato da posse em caráter 
permanente. 

A Constituição de 1988 revelou um grande esforço 
do constituinte no sentido de pré-ordenar um sistema de normas que pudesse 
efetivamente proteger os direitos e interesses dos índios. Nesse sentido é a lição 
do Professor JOSÉ AFONSO DA SILVA, em sua obra "Curso de Direito 
Constitucional Positivo, Malheiros Editora, 9ª edição revisada, 4ª tiragem páginas 
726 a 728", VERBIS: 

"3. Direitos sobre as terras indígenas 

A questão da terra se transformara no ponto 
central dos direitos constitucionais dos inâios, 
pois, para eles ela tem um valor de sobrevivência 
f{sica e cultural. Não se apararão seus direitos se 
não se lhes assegurar a posse permanente e a 
riqueza das terras por eles tradicionalmente 
ocupadas. Pois, a disputa dessas terras e de suas 
riquezas, como lembra Manuela Carneiro da 
Cunha, constituiu o núcleo da questão indígena 
hoje no Brasil. Por isso mesmo, foi um dos 
temas mais difíceis e controvertidos na 
elaboração da Constituição de 1988, que buscou 
cercar de todas as garantias esse direito 
fundamental dos fndios. Da Consdtuição se 
extrai que sobre às terras trud~ 



ocupadas pelos índios, inc~ 
propriedade e os direitos d"ê:fjgiifrd. 
delimitações e vínculos que 
normas. 
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Declara-se, em primeiro lugar, que essas terras 
são bens da União, (art. 20 XI). A outorga 
constitucional dessas terras ao domínio da 
União visa precisamente preservá-las e manter o 
vínculo que se acha embutido na norma, quando 
fala que são bens da União as terras 
tradicionalmente ocupadas pelos fndios, ou seja, 
cria-se ai uma propriedade vinculada ou 
propriedade reservada com o fim de garantir os 
direitos dos índios sobre ela. Por isso são terras 
inalienáveis e indisponíveis e, os direitos sobre 
elas, tmprescritiveis. 

São terras da União vinculadas ao cumprimento 
dos direitos indígenas sobre elas, reconhecidos 
pela Constituição como direitos originários (art: 
231), que, assim, consagra uma relação jurldica 
fundada no instituto do indigenato, como fonte 
primária e congênita da posse territorial 
consubstãnciada no art: 231, § 2º, quando estatui 
que as terras traâictonalmeme ocupadas pelos 
índios destinam-se a sua posse permanente, 
cabendo-lhes os usufruto exclusivo das riquezas 
do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. 
Disto também é que deriva o principio da 
irremovibilidade dos índios de suas terras, 
previsto no parágrafo 5ª do art: 231 só admitida 
a remoção ad referendo do Congresso Nacional 
e apenas em caso de catástrofe ou epidemia que 
ponha em risco sua população, ou no interesse 
da soberania do País, após deliberação do 
Congresso Nacional, garantido em qualquer 
hipótese, o retorno imediato logo que cesse o 
risco. Dali igualmente provêm as limitações a 
respeito de mineração nessas terras (infra) e a 
invalidade de atos contrários à efetividade dos 
direitos indigenas sobre elas. 

De fato, consoante dispõe o art: 231, § 6~ são 
nulos e extintos, não produzindo efeitos 
jurldicos, os atos que tenham por objeto a 
ocupação, o domínio e a posse das terras a que . aL 



~ " se refere esse artigo ~ ~for, _ " 
riquezas naturais do solo~ e os lai_Y/1\ i 
nelas existentes, ressalvado relevante teresse ~l 
público da União, segundo o que dispu ·· · ~~ 
complementar, não gerando a nulidade e a 
extinção direito a indenização ou ações contra a 
União, salvo, na forma da lei, quanto às 
benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. A 
exceção final quanto às benfeitorias, não 
autoriza ações e pedido de indenização contra os 
indios, pois não são acionáveis, mas apenas 
contra a União a que cabe velar e impedir a 
prática de atos atentatórios as direitos dos indios 
sobre as terras por eles ocupadas, que são bens 
dela. 

4 . Terras tradicionalmente ocupadas pelos 
indios 

São bens da União as terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios (art. 20,XI). São 
reconhecidos aos indios os direitos ortginârios 
sobre . as terras que tradicionalmente ocupam 
(art. 231). As terras tradicionalmente ocupadas 
pelos indios destinam-se à sua posse 
permanente... (art: 231, § lj. Essa reiteração 
constitucional requer conceituação que defina as 
terras tradicionalmente ocupadas pelos índios: 

A base do conceito acha-se no art. 231, § 1~ 
fundado em quatro condições, todas necessárias 
e nenhuma suficiente sozinha, a saber: 1, 
serem por eles habitadas em caráter 
permanente; 2, serem por eles utilizadas para 
suas atividades produtivas; 3, serem 
imprescindfveis à preservação dos recursos 
ambientais necessários a seu bem-estar; 4, 
serem necessárias a sua reprodução física e 
cultural, tudo segundo seus usos, costumes e 
tradições, de sorte que não se vai tentar definir o 
que é habitação permanente, modo de utilização, 
atividade produtiva, ou qualquer das condições 
ou termos que as compõem, segundo a visão 
civilizada, a visão do modo de produção 
capitalista ou socialista, a visão do bem-estar do 
nosso gosto, mas segundo o modo de ser deles, 
da cultura deles. ~ 
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Terras tradicionalmente ocu~~~ão ev~a_~ j{ ~ 
ai uma relação temporal Se recorre os ~-j) J 
Alvará de 1 º de abril de 1680 que reconh ia aos 
índios as terras onde estão tal qual as terras-oue-r 
ocupavam no sertão, veremos que a expressão 
ocupadas tradicionalmente não significa 
ocupação imemorial Não quer dizer, pois, 
terras imemorialmente ocupadas, ou seja: terras 
que eles estariam ocupando desde épocas 
remotas que já se perderam na memória e, 
assim, somente estas seriam as terras deles: Não 
se trata, absolutamente, de posse ou prescrição 
imemorial, como se a ocupação indígena nesta 
se legitimasse, e dela se originassem seus 
direitos sobre as terras, como uma forma de 
usucapião imemorial, do qual é que emanariam 
os direitos dos indios sobre as terras por eles 

. 'ocupadas, porque isso, além do mais, é 
incompatível com o reconhecimento 
constitucional dos direitos originários sobre elas. 
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Nem tradicionalmente, nem posse permanente 
são empregados em função de usucapião 
imemorial em favor dos índios, como eventual 
título substantivo que prevaleça sobre títulos 
anteriores. Primeiro, porque não há títulos 
anteriores a seus direitos originários. Segundo, 
porque usucapião é modo de aquisição da 
propriedade e esta não se imputa aos índios, mas 
à União a outro título. Terceiro, porque os 
direitos dos índios sobre suas terras assentam 
em outra fonte: o indigenato (infra). 

O tradicionalmente refere-se, não a uma 
circunstância temporal, mas ao modo tradicional 
de os tnâios ocuparem e utilizarem as terras e ao 
modo tradicional de produção, enfim, ao modo 
tradicional de como eles se relacionam com a 
terra, já que há comunidades mais estáveis, 
outras menos estáveis, e as que têm espaços mais 
amplos em que se deslocam etc. Daí dizer-se 
que tudo se realize segundo seus usos, costumes 
e tradições. " 

Por derradeiro, o preceito constitucional traduz o 
próprio reconhecimento de que existem valores e concepções diversos, e que o 

d?i· 



nosso modelo de desenvolvimento não é único. E, 
constitucional revela a crença da adequada coexistência 
como corolário de uma sociedade pluralista e justa. 

- I f'I g~ \ IV - CONCLUSAO f 't! s ··----- ......•• ,.., ..Q ~ . ~ 
~ 

Não há dúvidas que o território que co~ ~<:> 

PARQUE NACIONAL DO XINGÚ, encontra-se inserido no universo 
tradicional de ocupação permanente e atual indígena, contando com proteção 
constitucional desde os idos da Carta de 1934, não gerando efeitos os atos que 
visem ou visaram a restrição à posse dessas terras a qualquer título, sendo que a 
área reclamada pelos AA, encontra-se afetada por destinação própria ao usufruto 
indígena, por conseqüência, são bens da União federal, em suma: não se 
desapropria o que jamais se constituiu domínio privado. 

A União protesta pela produção da PERÍCIA 
HISTÓRICO ANTROPOLÓGIA, sendo que através desses estudos chegaremos 
certamente a confirmação do todo aludido, ou seja, a definição e confirmação de 
que as terras "sub judice" encontram-se realmente inseridas no universo 
tradicional de ocupação indígena. Para tanto, poderá o 1v.1M. Juízo firmar contato 
com a ABA (Associação Brasileira de Antropologia), com sede em São 
Paulo/SP, a qual indicará um profissional habilitado para definir se as terras em 
apreço são indígenas. A importância desse estudo no caso em tela, revela-se em 
identificar o grupo indígena afeto àquelas terras. O Parque, sem qualquer sombra 
de dúvida é indígena, entretanto, vários são os grupos que abriga, não havendo 
como precisar o grupo que se encontra nessas terras, pelo menos no momento, 
seria necessário maiores investigações, mas, como dito acima, a pericia 
investigará qual o grupo afeto que, de qualquer forma, a perícia a ser realizada, 
espancará quaisquer dúvidas quanto a ocupação indígena. 

Ainda neste contexto, poderá, também esse MM. 
Juízo solicitar informações ao MM. Juízo Federal de Cuiabá que terá como 
indicar vários profissionais aptos a tarefa. 

Importante frisar, que as pericias avalíatórias 
interessam na medida que será perseguido o valor do imóvel quanto à terra nua e 
a cobertura vegetal, e se encontra-se devidamente demarcado e se o imóvel 
encontra-se nos limites do Parque, total ou parcialmente e, ainda, se presta-se a 
manutenção das comunidade indígenas que lá vivem. Aliás, em não sendo 
observado a existência de benfeitorias indenizáveis, os AA devem promover as 
ações que tiverem por pertinentes contra aqueles que lhes venderam o imóvel e 
assim sucessivamente. No caso presente, não sendo proprietários da terra, não 
serão da cobertura vegetal, decerto. 



"Ex ·Positis", requer a U.N~KAL o 
acolhimento das preliminares arguidas ou, na pior das hipóteses, seja decretada a 
IMPROCEDÊNCIA da ação, condenando-se os Autores nas custas e honorários 
advocatícios e, ainda, protestando pela produção de. todas as provas em direito 
admitidas, por ser de direito. · 
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Sorocaba, 30 de março de 1998. 

Nestes termos, 
P. deferimento. 

José Vict~eira Grilo 
PROCURADOR-SECCIO~AL DA UNIÃO 

EMSOROCABA 

DOC'S ANEXOS: 

1- Mapa plotando o imóvel dos autores no Parque Nacional do Xingú; 

2 - Decreto nº 50.455, de 14.04.61, que cria o Parque Nacional do Xingú; 

3- Decreto nº 51.084, de 31.07.61, que regulamenta o Dec. nº 50.455/61; 

4- Decreto nº 63.082, 06.8.68,que altera os limites do Parque Nacional do Xingú; 

5- Decreto-lei nº 5.801, de 08.12.43, que declara de interesse militar a Expedição 
Roncador-Xíngu; 

6- Decreto de 25.01.91,que homologa demarcação do Parque Nacional do Xingú; 

7- Relatório dos Srs, Olympio Trindade Serra, Cláudio e Orlando Villas Boas; 

8- Exposição - Delimitação da área do Parque Indígena do Xingu, de 12.03.77, 
dos Srs. Orlando, Cláudio e Álvaro Villas Boas; 

9- Portaria nº 291/7, de 16.04.84, que interdita a área de terras localizada na 
margem direita do Rio Xingu, por força do art. 231 da C.F .. 

10- Sentença nº 283, do MM:. Juízo da 3ª Vara da Justiça Federal de Cuiabá/MT 

~ 

~. 



PROCESSO Nº 1999.3236-5/1400 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

DECISÃO. 

I - Deixo de designar audiência de conciliação, posto que os 
interesses da União envolvidos na lide são indisponíveis. - 

, .. 
II - A preliminar de PRESCRIÇÃO levantada pelas Rés não 

merece acolhida, pois de acordo com a Súmula 119 do STJ, o prazo - 
prescrional na ação de desapropriação indireta é de vinte anos, o qual inicia 
se com o apossamento e não com o simples decreto. Nos autos não consta a 
data do apossamento, sendo certo que até o ano de 1977 os Autores pagaram 
os impostos referentes à órea objeto desta ação, o que nos leva a presumir 
que até este ano nôohovíc acontecido o apossamento. 

Corno a ação foi proposta em 1997, aquele prazo 
prescricional ainda não havia transcorrido. Por outro lado, diante da alegada 
prescrição, caberia às Rés o ônus da prova, no sentido de precisarem a data 
em que teria ocorrido o apossamento, o que não restou caracterizado nos 
autos. Desse modo rejeito a preliminar. 

III- No mais, superado o exame das preliminares, considero 
as partes legítimas e bem representadas, estando presentes os pressupostos 
processuais e as condições da ação, além de não haver qualquer 
irregularidade a corrigir, razão pela qual dou o feito por saneado. 

r=, 
N - Restando dúvida quanto à caracterização ou não da área 

dos autores como de posse imemorial indígena, toma-se imprescindível a 
realização da perícia histórica-antropológica. 

Em sendo assim, faço uso da faculdade que me confere o 
artigo 130 do CPC para determinar a realização da perícia acima 
mencionada, nomeando como antropólogo o Sr. Eugênio Gervásio Wenzel, 
CPF 205.716.820-49, cujo currículo encontra-se arquivado na Secretaria desta 
Vara. 

V- Pelo Juízo, o perito responderá: 1 !Ji' 

a) A área de propriedade dos autores pode ser 
caracterizada como de posse imemorial indígena? 

1 

.. 



VI- Em homenagem ao princípio da economia processu~ 
deixo para analisar a prova requerida pelos autores após a realização da 
perícia acima mencionada, pois o resultado dessa poderá prejudicar a 
realização da perícia avaliatória. 

VII - Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e 
a apresentação de quesitos no prazo comum de cinco dias, contados da data 
de intimação desta decisão. 

VIII - Após, intime-se o Sr. Perito para, em cinco dias, 
apresentar sua proposta de honorários e prazo para conclusão dos trabalhos, 
do que se dará vista às partes pelo prazo comum de cinco dias. 

XI - Fica desde logo esclarecido que a responsabilidade pelo 
adiantamento dos honorários da perícia histórica-antropológica será dos 
Autores. 

X- Cumpridos os itens VII e VIII, tornem os autos conclusos 
para deferimento ou não dos; quesitos aprese1'tados pelas partes e análise da 
proposta de honorár~ periciais . 

. tliem-se. 
' 

CÉSAR AUGUSTO BEARSI 
Juiz Federal 3°Vara/MT, 

t~, 

DATA 
Nen da:a, recebi os presente~ autot, 

Culabá, I (o / OC / ZoD!J 

2 



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do lndio 

EXMO. SR:. DR. JUIZ FEDERAL DA 3ª V ARA 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
FUNAI. Fundação Pública, por seu Procurador Federal nos autos da AÇÃO 
ORDINÁRIA, processo n. o 99.003236-5, que lhes movem POLYCARPO 
SILVEIRA ARRUDA e OUTROS, vêm, respeitosamente a presença de V.Exa, 
nomear assistentes técnicos e ofertar quesitos, R E Q UE R E N D O desde 
já, a formulação de suplementares. 

·~. Para funcionar como assistente técnicos na 
pericia Histortco-Antropolôgica, nomeia-se a Dra. ANNA MARIA RIBEIRO 
FERNANDES MOREIRA I;JA CO$TA, historiadora dos quadros permanentes 
da Ré, com endereço no Centro Político e Administrativo, Rua 08, Quadra 15, 
nesta cidade. 

'r·, 

QUESITOS. 

Queriam os Srs. Peritos responderem: 

Rua 08 - Quadra 15 
Centro Político Administrativo 

CEP. 78050-900 - Cuiabá - MT 

') .-., 
'.' 



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do lndio 

I - Se as terras "sub judice" encontram-se inseridas total ou parcialmente nos 
limites do Parque Nacional do Xingú? 

2 - Se a área indígena em questão encontra-se devidamente demarcada e 
regularizada? 

3 - Qual ou quais os grupos de origem ameríndia habitam essas terras? 
.: ~ - ~ 

4 - De quando data essa ocupação? 

5 - Quais os fatores históricos que consubstanciam a ocupação desses índios 
nas terras "sub judi~~ "? 

6 - Se o grupo em estudo ocupa toda a área definida como indígena para 
apropriação dos meios indispensáveis à sobrevivência fisica e cultural, 
conforme definição elencada no§ 1º do art. 231, da CF? 

7 - Na hípõtese .de ser afirmativo o quesito anterior, quais as atividades 
desenvolvidas pelo grupo a necessitar dos recursos naturais existentes no 
interior área reservada, em especial no imóvel "sub judice ", bem como as 
técnica de manejo de solo adequadas à confecção da cultura material 
(atividades da ação humana), considerando, ainda, as plantas medicinais, 

,,--, comestíveis e-utilitárias, as formas zoológicas destinadas à alimentação, não 
desprezando aentomologia? 

8 - As tradições indígenas são reveladas através do processo da oralidade, 
transmitida de geração em geração. Desse modo, como pode ser hoje definido 
o território indígena em estudo com relação a sua ocupação como forma de 
"habitat" do povo indígena em estudo, bem como a sua importância para a 
perpetuação desses saberes às novas geraçõest~ 

Rua 08 - Quadra 15 
Centro Político Administrativo 

CEP. 78050-900 - Cuiabá - MT 



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do lndio 

9 - Se o. Parque Nacional .do Xingú, em face das respostas aos quesitos 
anteriores, pode ser considerada de ocupação tradicional e permanente 
indígena, contando com proteção constitucional desde os idos da Carta 
Republicana de 1934? 

Que os Srs. Peritos formulem outras 
considerações que tiverem por pertinentes. 

b 
1 

Cezar 1~gusto Lima do Nascimento 
Pro=or Fede'ral/FUNAIIMT 
OA7 4.293-A . 

' .., 

,,,. 

Rua 08 - Quadra 15 
Centro Político Administrativo 

CEP. 78050-900 - Cuiabá - MT 
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• Q, rvilNISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do lndio 

EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 3ª VARA 
__/ 

,:.... ,-- 

C'.: 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍND/0-FUNAJ, 
Fundação Pública, por seu Procurador nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, 
processo n.º 99.3236-5, que lhe move POLYCARPO SILVEIRA ARRUDA e 
OUTROS, vem, respeitosamente a presença de V.Exa., ofertar sua D E F ESA, 
aduzindo o que se segue para ao término R E Q UE R E R. 

Pretendem os autores com a propositura da presente 
demanda, compelirem as rés UNIÃO e FUNAI, a suportarem INDENIZAÇÕES 
concernentes a anexação de um imóvel rural com 9.872 hectares, havido de JOÃO 
ALDO NASSIFE e sua esposa, Sra. CASTORINA BASTOS NASSIF, nos 
limites do PARQUE NACIONAL DO XINGÚ. 

PRELIMINARMENTE 

PRESCRIÇÃO DO DIREITO À AÇÃO 

Há de se considerar a demanda prescrita em face do 
decurso do tempo de mais de vinte na os da edição do Decreto n. º 68.898171, 
precisamente até a propositura da ação transcorreu-se 31 (trinta e um) anos 
aproximadamente. É bem verdade que o art. 177 do Cód. Civil, prevê que as 
ações reais prescreveriam em dez anos entre presentes e quinze entre ausentes, 
entretanto, o Direito Pátrio adotou como lapso temporal tolerável à propositura da 
procura em juízo de direitos de cunho real o prazo estatuído no art. 550, do mesmo 

i_i /1 
(\\ 1 (-:'---/ 

Rua 08 - Quadra 15 



• 4, MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do /ndio 

Codex, decorrente da perda da propriedade imóvel em face dos efeitos da posse 
ininterrupta e, como dito linhas atrás, passou-se 31 (trinta e um) anos da edição do 
Decreto n.º 68.898/71 que estabeleceu limites ao PARQUE NACIONAL DO 
XINGÚ, portanto, a demanda afigura-se PRESCRITA, havendo de ser extinta 
com apreciação do mérito em conformidade do art. 269, IV do Cód. de Processo 
Civil. 

CARÊNCIA DO DIREITO À AÇÃO 

Há óbice constitucional ao acolhimento da pretensão 
deduzida. Fruto da Revolução de 1930, a Carta Constitucional de 1934 foi a 
primeira a determinar o respeito à posse indígena nas terras que permanentemente 
se localizavam, em consonância a inalienabilidade dessas terras (art. 129). O texto 
foi confirmado nas cartas Republicanas de 1937 (art. 154), 1946 (art. 216), 1967 
(art. 186, título V, das Disposições Gerais e Transitórias), E/C de 1969 (art. 
198), sendo a partir desse comando constitucional incluiu-se expressamente nos 
bens da União Federal as terras ocupadas por silvícolas (art. 4º), finalmente a 
Carta de 1988 (art. 231 a 232). 

A Lei n. 0 6.001, de 19 de dezembro de 1973, 
(Estatuto do Índic, ), dentre inúmeros artigos, inseriu no Título VII, art. 62, §§ 1 º 
e 2º, a declaração da nulidade de qualquer ato que tenha como objeto a restrição à 
posse indígena nas terras ocupadas ou a obtenção do seu domínio, afastando a 
possibilidade indenizações quanto a perda dessas terras em favor da constituição 
dos territórios indígenas, vejamos. 

''Art. 62. Ficam declaradas a nulidade e a extinção 
dos efeitos jurídicos dos atos de qualquer natureza 
que tenham por objeto o domtnio, a posse ou a 
ocupação das terras habitadas pelos índios ou 
comunidade indígena. 

§ 1". Aplica-se o disposto neste artigo à terras que 
tenham sido desocupadas pelos índios ou 
comunidade indígena em virtude de ato ilegítimo de 
autoridade e particular. / 

\\ 
2 
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rvilNISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do I ndio 

§ 2~ Ninguém terá direito a ação ou indenização 
contra a· União; o órgão de assistência aos índios 
ou os silvícolas em virtude da nulidade e extinção 
de que trata este artigo, ou de suas conseqüências 
econômicas". 

Acompanhado a ordem jurídica estabelecida, a 
Carta Republicana de 1988, em seu artigo 231, caput e§§ 1º e 6º, define o que 
seriam terras indígenas e declara a nulidade e os efeitos jurídicos da ocupação 
dessas terras a qualquer título, vejamos. 

''Art. 231. São reconhecido aos índios sua 
organização· social, costumes linguas, crenças e 
tradições, e os direitos originários sobre as terras 
que tradicionalmente ocupam, competindo à União 
demarca-las, proteger e fazer respeitar todos os 
seus direito. 

§ 1. São terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios as por eles habitadas em caráter permanente, 
as utilizadas para suas atividades produtivas, as 
imprescindíveis à preservação dos recursos 
ambientais necessários ao seu bem-estar e as 
necessárias a sua reprodução física e cultural, 
segundo seus usos costumes e tradições. 

(. .. ) 
§ 6~ São nulos e extintos, não produzindo efeitos 
jurídicos, os atos que tenham por objeto a 
ocupação, o domínio e a posse das terras a que se 
refere este artigo, ou a exploração das riquezas 
naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas 
existentes, ressalvando relevante interesse público 
da União, segundo o que dispuser a alei 
complementar, não gerando a nulidade e a 
extinção direitos a indenização ou ações contra a 
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União, salvo, na forma da lei, quanto às 
benf eito-rias derivadas da ocupação de boa-fi é". 

Como se vê, a demanda não encontra agasalho legal, 
a ninguém é permitido invocar a tutela jurisdicional formulando pedido não 
admitido no direito objetivo ou por esse proibido, consequentemente a carência que 
alude o art. 301, inciso X, do Cód. de Processo Civil abrange três perspectivas: 
falta de interesse de agir, ilegitimidade de parte e impossibilidade jurídica do 
pedido. São justamente as hipótese contempladas no art. 267, VI, do mesmo 
estatuto processual, que condizem a extinção do processo sem o julgamento do 
mérito. 

Tudo isso é dito para salientarmos que, a demanda 
em apreço contraria o disposto no art. 267, VI, do CPC, concernente a verificação 
da POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, haja vista serem os interesse dos 
AA a obtenção de indenizações pela perda de terras ocupadas permanentemente por 
índios, hipótese divorciada de qualquer amparo legal, "ex vi" da Constituição 
Federal e da legislação infraconstitucional, seja quanto a terra nua e seus 
consectários econômicos, e indicação de benfeitorias supostamente indenizáveis, 
carece a demanda dos pressupostos válidos à sua propositura, devendo ser extinta 
em apreciação do mérito na forma do pergaminho processual civil. 

Em abono a este tese, as Rés socorrem-se do aresto 
proferido pelo Supremos Tribunal Federal no RE n.º 183.188. 

RE - RECURSO EXTRAORDJNARIO 
NÚMER0:183188 •• Doutrina: 
OBRA: Manual de Direito Processual civil - Vol. I 

AUTOR: Arruda Alvim EDIÇÃO: 5ª PÁGINA: 293 OBRA: Comentários à 
Constituição Brasileira - VoL 4 AUTOR: Pinto Ferreira PÁGINA: 476 

DATA DO JULGAMENTO: 1996.12.10 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - 
REINTEGJUÇÃü DE POSSE - ÁREA DEMARCADA PELA FUNAI - 
DEMARCAÇÃO ADMINISTRATIVA HOMOLOGADA PELO PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA - AÇÃO POSSESSÓRIA PROMOVIDA POR 
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PARTICULARES CONTRA SILVÍCOLAS DE ALDEIA INDÍGENA E 
CONTRA A FUNAI - INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL - DISPUTA 
SOBRE DIREITOS INDÍGENAS - INCOMPET.iNCJA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - ENCAMINHAMENTO 
DO PROCESSO À JUSTIÇA FEDERAL -RE CONHECIDO E PROVIDO. 

AÇÃO POSSESSÓRIA - INTERVENÇÃO DA 
UNIÃO FEDERAL - DESLOCAMENTO NECESSÁRIO DA CAUSA PARA A 
JUSTIÇA FEDERAL 

- O ingresso da União Federal numa causa, 
vindicando posição processual definida (RTJ 
46. 73 - RTJ 51.242), gera a incompetência 
absoluta da Justiça local (RT 505.109), pois não 
se inclui na esfera de atribuições jurisdicionais 
dos magistrados e Tribunais estaduais o poder 
para aferir a legitimidade do interesse da União 
Federal, em determinado processo (RTJ 93.1291 
- RTJ 95.447 - RTJ 101.419). A legitimidade do 
interesse manifestado pela União só pode ser 
verificada, em cada caso ocorrente, pela própria 
Justiça Federal (RTJ 101.881), pois, para esse 
espec(fico fim, é que ela foi instituída (RTJ 
78.398): para dizer se, na causa, há ou não há 
interesse jurídico da União. 

NATUREZA JURÍDICA. 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI) - 

- A Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
constitui pessoa jurídica de direito público 
interno. Trata-se de fundação de direito público 
que se qualifica como entidade governamental 
dotada de capacidade administrativa, integrante 
da Administração Pública descentralizada da 
União, subsumindo-se, no plano de sua 
organização institucional, ao conceito de típica 
autarquia fundacional, como tem sido 
reiteradamente proclamado pela jurisprudência 
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do Supremo Tribunal Federal, inclusive para o 
efeito de reconhecer, nas causas em que essa 
instituição intervém ou atua, a caracterização da 
competência jurisdicional da Justiça Federal 
(RTJ 126.103 - RTJ 127.426 - RTJ 134.88 - RTJ 
136.92 - RTJ 139.131). Tratando-se de entidade 
autárquica instituída pela União Federal, torna 
se evidente que, nas causas contra ela 
instauradas, incide, de maneira plena, a regra 
constitucional de competência da Justiça 
Federal inscrita no art. 109, I, da Carta Política. 

DISPUTA SOBRE DIREITOS INDÍGENAS - 
ÁREA DEMARCADA PELA FUNAI - DEMARCAÇÃO ADMINISTRATIVA 
HOMOLOGADA PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 

- A Constituição promulgada em 1988 introduziu 
nova regra de competência, ampliando a esfera 
de atribuições jurisdicionais da Justiça Federal, 
que se acha, agora, investida de poder para 
também apreciar "a disputa sobre direitos 
indígenas" (CF. art. 109, XI). 

Essa regra de competência jurisdicional - que 
traduz expressiva inovação da Carta Política de 1988 - impõe o deslocamento, 
para o ãmbito de cognição da Justiça Federal, de todas as controvérsias, que, 
versando a questão dos direltos indígenas, venham a ser suscitadas em f unção de 
situações espec{ficas. 

- A importância jurídica da demarcação 
administrativa homologada pelo Presidente da 
República - ato estatal que se reveste de 
presunção juris tantum de legitimidade e de 
veracidade - reside na circunstância de que as 
terras tradicionalmente ocupadas pelos tndios, 
embora pertencentes ao patrimônio da União 
(CF, art. 20, XI),. acham-se afetadas, por efeito 
de destinação constitucional, a fins específicos 
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voltados, unicamente, à proteção jurídica, social, 
antropológica, econômica e cultural dos índios, 
dos grupos indígenas e das comunidades tribais. 

A QUESTÃO DAS TERRAS INDÍGENAS - SUA 
FINALIDADE INSTITUCIONAL 

- As terras tradicionalmente ocupadas pelos 
1 

indios incluem-se no domínio constitucional da 
Unillo Federal As áreas por elas abrangidas são 
inalienáveis. indisponíveis e insuscetíveis de 
prescrição aquisitiva. (G.N) 

A Carta Política, com a outorga dominial atribuída 
à União, criou, para esta, uma propriedade vinculada ou reservada, que se 
destina a garantir aos índios o exercido dos direitos que lhes foram reconhecidos 
constitucionalmente (CF, art. 231, §§ 2~ 3º e 7j, visando, desse modo, a 
proporcionar às comunidades indígenas bem-estar e condições necessárias à sua 
reprodução fisica e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

A disputa pela posse permanente e pela riqueza das 
terras tradicionalmente ocupadas pelos indios constitui o núcleo fundamental da 
questllo indfgena no Brasil A competência jurisdicional para dirimir 
controvérsias pertinentes aos direitos indígenas pertence à Justiça Federal 
comum. 

INDEXAÇÃO: 

PC0141 , COMPETÊNCIA JURISDICIONAL 
(CÍVEL), INTERVENÇÃO DA UNJÂO FEDERAL, REINTEGRAÇÃO DE 
POSSE, PARTICULAR, DIREITOS JNDJGENAS, ÁREA, DEMARCAÇÃO, 
(FUNAI) 

REFERÊNCIA LEGISLATIVA: 

LEGISLAÇÃO FEDERAL - CONSTITUIÇÃ0:88 
AN0:1988 ART.20 INCJJ ART.109 INCJ JNCJI ART.231 PAR.I PAR.2 
PAR.3 PAlt4 PAR.6 PAR. 7 ****** CF-88 CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
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LEGISLAÇÃO FEDERAL - LEL5869 AN0:1973 
ART.113 PAR.2 ART.485 INC2 ****** CPC-73 CODIGO DE PROCESSO 
CIVIL 

OBSERVAÇÃO: 
Votação: Unânime. 
Resultado: Conhecido e provido. 
N.PP.:(27). Análise:(KCC). Revisão:(NCS). 
Inclusão: 19.0297~ (NT). 

ORIGEM:MS - MATO GROSSO DO SUL .. Partes: 
RECTE. : COMUNIDADE INDIGENA DE 

JAGUAPIRE RECTE. : FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 
RECTE. : MINISTERIO PUBLICO FEDERAL RECTE. : UNIÃO FEDERAL 
RECDO. : OCTAVIO JUNQUEIRA LEITE DE MORÃES E CÔNJUGE 

PUBLICAÇÃO:DJ 
EMENT VOL-01857.02 PP-00272 

DATA-14.02.97 PP-01988 

RELATOR:CELSO DE MELLO 
NÚMERO DO RELATOR: 155 

SESSÃO.] - Primeira Turma 

E se assim V.Exa., não entender, as Rés permitem-se 
algumas considerações acerca do M É RI TO. 

Como visto linhas acima, pretendem os autores com 
a propositura da presente demanda, compelirem as Rés Funai e União a 
indenizações acerca de perda de terras rurais em decorrência de terem sido 
incluídas nos limites da PARQUE NACIONAL DO XINGÚ, território de 
ocupação tradicional e permanente indígena, nos precisos termos do art. 231 e seus 
parágrafos da Constituição Federal. 

Como é de sabença notória, as terras ocupadas 
permanentemente por índios encontram-se protegidas constitucionalmente desde os 
idos da Carta Republicana de 1934 em seu art. 154, verbis.(· 

\ ~ 8 
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"Art. 154 - Será respeitada aos silvícolas a posse 
das terras em que se acharem localizados em 
caráter permanente, sendo-lhes, no entanto, vedado 
aliená-las': 

Na esteira do mesmo raciocínio, as Cartas Magnas 
de 1946, art. 216, 1967, art. 186, E/C 1969, art. 198, e finalmente o art. 231 e 
parágrafos da Carta de 1988, consagram a proteção àquela posse, impedido de 
qualquer forma a alienação dessas terras desde que houvesse o pressuposto da 
ocupação permanente, conforme os usos costumes e tradições tribais. 

O mestre Pontes de Miranda ao comentar as 
Constituições de 1946 e 1967 e E/C de 1969, revelou o verdadeiro alcance da 
nulidade dos efeitos jurídicos aos negócios que objetivam a alienação de terras 
ocupadas permanentemente por índios, senão vejamos. 

"Art: 216 (Const. de 1946). O texto respeita a 
"posse" do sitvicot«, posse que se exige o 
pressuposto de localização permanente. O juiz que 
conhecer de alguma questão de terras deve aplicar 
o art: 216,. desde que os pressupostos estejam 
provados pelos silvícolas, ou constem dos autos 
ainda que alguma das partes ou terceiros exiba 
titulo de domínio. Desde que há posse permanente e 
a localização permanente, a terra é do nativo, 
porque assim diz a Constituição, e qualquer 
alienação de terras por parte do silvícola, ou em 
que se achem permanentemente localizados e com 
posse os silvicolas, é nula, por infração 
Constitucional, Aquelas mesmas que forem e 
virtude do art. 216 reconhecidas como de posse de 
tais gentes, não podem ser alienadas. Os juízes não 
podem expedir mandados contra silvícolas que 
tenham posse; nas terras, de que se trata, se 
localizam com permanência. A proibição de 
alienação tem conseqüências: a) a nulidade de 
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qualquer ato de disposição incluídos aqueles que só 
se referem a elementos do- direito- de propriedade ou 
da posse (usufruto, garantia real, locação); b) nllo 
há usucapião contra os silvícolas ainda que por 
posse de quinze anos; e) as sentenças que 
adjudiquem tais terras a outrem são suscetíveis de 
rescisão, por infringirem texto constitucional ( Vol 
V. 1953, pp. 335/336). 

Arts. 186 e 198 (Cont. 1967 e EIC 1969) - São 
nenhuns quaisquer títulos registrados, contra a 
posse dos silvícolas, ainda que anteriores à 
Constituição de 1934, se à data da promulgação 
havia tal posse. O registro de propriedade é título de 
propriedade sem uso e semfruição" ( Vol VI. 1972, 
P. 457). 

Diante de tais ensinamentos, forçoso admitir a 
imposição constitucional de nulidade de qualquer natureza aos negócios que 
visaram e/ou visem a restrição a posse do silvícolas nas áreas permanentemente 
ocupadas. Essa orientação foi trazida à baila pelo Supremo Tribunal Federal no 
RE. N.0 44.585, Relator Ministro Victor Nunes Leal, ressaltando-se que "embora 
a demarcação desse território resultasse, originalmente de uma lei do Estado, a 
Constituição Federal dispôs sobre o assunto e retirou do Estado qualquer 
possibilidade de reduzi a área, que, na época da Constituição era ocupada pelos 
índios, ocupada no sentido de utilizada por eles como seu ambiente ecológico", 
ver bis. 

"Aqui não se trata do direito de propriedade 
comum: o que se reservou foi o território dos 
índios. Essa área foi transformada num parque 
indígena sob guarda e administração do Serviço de 
Proteção aos Índios, pois estes não têm a 
disponibilidade das terras. 

O objetivo da Constituição Federal é que ali 
permaneçam os traços culturais dos antigos 
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habitantes, não só para sobrevivência dessa tribo, 
como para estudo dos etnólogos e para outros 
efeitos de natureza cultural ou intelectual 
Não está em jogo, propriamente, um conceito de 
posse, nem de dominio, no sentido civilista dos 
vocábulos: trata-se do habitat de um povo. 

Se os índios, na data da Constituição Federal 
ocupavam- determinado território, porque desse 
território tiravam seus recursos alimentícios 
embora sem terem construções ou obras 
permanentes que testemunhassem posse de acordo 
com o nosso conceito, essa área, na qual e da qual 
viviam, era necessária a sua subsistência. Essa 
área, existente na data da Constituição Federal, é 
que se mandou respeitar. Se ela foi reduzida por lei 
posterior, se o Estado a diminuiu de dez mil 
hectares, amanhã a reduziria em outras dez, depois, 
mais dez, e poderia acabar confinando os índios a 
um pequeno trato, até ao terreiro da aldeia, porque 
ali é que a "posse" estaria materializada nas 
malocas. (grifamos). 

Não foi isso que a Constituição quis. O que ela 
determinou- foi que, num verdadeiro parque 
indígena, com todas as características culturais 
primitivas, pudessem permanecer os Indios, vivendo 
naquele- territârio; porque a tanto equivale dizer 
que continuariam na posse do mesmo. 

Entendo, portanto, que, embora a demarcação 
desse territõrio resultassem, originalmente, de uma 
lei do Estado, a Constituição Federal dispõe sobre o 
assunto e retirou ao Estado qualquer 
disponibilidade de reduzir a área que, na época da 
Constituição, era ocupada pelos índios, ocupada no 
sentido de utilizada por eles como seu ambiente 
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ecológico. "(RE n" 44.585, Rel Min. Victor Nunes, 
Referência da Súmula do 480 STF, 1970, V. 25, pp 
360/361). 
O domínio da União sobre as terras ocupadas por 

índios, remanesce anterior a E/C de 1969, na qual em sem art. 198, declara 
textualmente que as terras ocupadas pelos silvícolas integraram ao sue patrimônio, 
pois, mesmo sob os auspícios da primeira Carta Republicana, 1891 já não se 
afigurava pertinente considerar como devolutas as terras ocupadas pelas populações 
indígenas. As terras do indigenato não eram devolutas porque congenitamente 
possuídas, ou seja originalmente reservadas através de várias legislações imperiais, 
destacando-se o Alvará de 1° de abril de 1680. As terras reservadas ao colonato 
indígena encontravam-se sujeitas as mesmas regras que as concedidas para o 
colonato de imigrantes, salvo as cautelas quanto as dos orfanatos em que achassem 
os índios. 

Ora, o art. 64 da Constituição de 1891, assegurou aos 
"Estados as terras devolutas situadas nos respectivos territórios, cabendo a União 
somente a porção de território que fosse indispensável para a defesa das 
.fronteiras, fortificações construções militares e estradas de ferro federais". Se as 
terras indígenas encontravam-se devidamente ocupadas em caráter permanente, na 
mesmas condição dos colonatos imigrantes, não poderiam, decerto, ser 
consideradas como devolutas, não integrado o patrimônio dos Estados Membros, 
permanecendo, destarte, nos domínios da União Federal logicamente. 

V ale ressaltar que, em decisão magistral proferida na 
Apelação Civil, n.º 31.078-MT, relator MINISTRO ADEMAR RAIMUNDO, 
demonstra que as terras ocupadas permanentemente por índios é e sempre foram 
bens da União, verbis. 

" ••• As terras, desde que integradas na antiga área 
reservada aos índios Bororós, o que está 
comprovado pela perícia, não poderiam ser 
alienadas pelo Estado do Mato Grosso, porque de 
propriedade da União. No Império, todas as terras 
reservadas aos silvf colas pertenciam à Coroa. A 
União passaram posteriormente, por força expressa 
disposição dos textos constitucionais. Os Estados 
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receberam da União terras devolutas, obrigados a 
respeitas os nacionais, necessários aos serviços 
desta. Os silvícolas, ocupantes de extenso !ratos de 
terras sempre viveram, no seu habitat, dada a 
ancianidade de sua fixação no território brasileiro. 
Sempre foram reservas ocupadas pelos índios. As 
Constituições Republicanas lhes asseguraram o 
direito de ocupá-las, como patrimônio da União, 
que lhes outorgou, em caráter definitivo, o mesmo 
usufruto das mesmas. 

Da( caráter de inalienabilidade destas terras, para 
que se respeitasse o patrimônio de uma gente, 
direito melhor de um povo, ocupantes de 
verdadeiros territórios, antes mesmo da descoberta 
do nosso rincão. As leis maiores, no Brasil, 
consagraram aos indios o respeito aos seus direitos 
de primitivos ocupantes do território brasileiro, 
para que, dessa forma, como bem se expressou o 
Ministro Victor Nunes Leal, em voto do Pretõrio 
Excelso, permaneçam os traços culturais dos 
antigos habitantes, não só para sobrevivência 
dessas tribos, como para estudos de etnólogos e 
outros efeitos de natureza cultural e intelectual 

Na esteira desta realidade indiscutível, o Supremo 
Tribunal Federal editou a Súmula 480, onde se 
proclama que as terras ocupadas pelos silvícolas 
são de domínio da U nião. 

Infere-se do exposto que a venda de porções destas 
terras por quem não é dono é irrito, desprovida, 
portanto, de eficácia, porque venda a non domino. 
As leis estaduais e os convênios que se fizeram no 
Estado do Mato Grosso foram declarados nulos, 
pelo Supremo, dada a sua incostítucionaüâade ". 
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9 - O Decreto n. º 736, de 06.04.36, em seu art. 3º, 
destinado ao Regulamento do Serviço de Proteção ao Índio, idealizado pelo 
saudoso Marechal Rondou, determinava que fosse promovido todos os atos 
necessários à proteção das terras ocupadas pelas populações indígenas evitando que 
fosse tratadas como devolutas, verbis 

"O Serviço de Proteção aos Índios promoverá os 
actos mais convenientes: 

a) para impedir que as terras habitadas pelos 
silvícolas sejam tratadas como se devolutas 
fosse, demarcando-as, fazendo respeitar, 
garantir, reconhecer e legalizar a posse dos 
índios, já pelos Governos Estaduais ou 
Municipais, já pelos particulares". 

Firmou o Supremo Tribunal Federal entendimento 
definitivo no sentido de que, em verdade, as terras ocupadas pelos silvícolas 
integram o domínio da União Federal, ex vi da Sumula 480, verbis. 

"SÚMULA 480 
JULGAMENTO: 1969.10.03 
PUBLICAÇÔES: 

DJ DATA-10.12.69. PG-05930 

TEXTO: 
PERTENCEM AO DO MINI O E 

ADMINISTRAÇÃO DA UNIÃO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 4, IV, E 186, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, AS TERRAS OCUPADAS POR 
SILVJCOLAS. 

OBSERVAÇÃO: 
*** DOCUMENTO INCLUÍDO PELO 

PRODASEN *** . VEJA CLT-43, ART-654, PAR-3, NA REDAÇÃO DA LEI- 
6087. 74. ~ 
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LEGISLAÇÃO: 
LEG-FED CFD- ****** AN0-1967 ART-00004 

INC-00004 ART-00186 

CF-67 CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

LEG-FED EMC-000001 AN0-1969 ART-00004 
INC-00006 ART-00198 

CF-69 CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

PRECEDENTES: 
PRECEDENTE(S) .PROC-RE 

AN0-61 UF-MT TURMA-TP MIN-106 AUD-11.10.61 
NUM-0044585 

DJ DATA-12.10.61 PG-***** 
EMENTÁRIO DO STF VOL-00480.01 PG-00454 
RTJ VOL-00020.01 PG-00242 

PROC-MS NUM-0016443 AN0-68 UF-DF 
TURMA-TP MIN-118 AUD-27.03.68 

DJ DATA-29.03.58 PG-00986 EMENT VOL- 
00721.01 PG-00051 

RTJ VOL-00049.03 PG-00291 

PROC-AC NUM-0009620 AN0-69 UF-MT 
TURMA-TP MIN-120 AUD-18.06.69 

DJ DATA-27.06.69 PG-02875 EMENT VOL- 
00769.01 PG-00203 

RTJ VOL-00049.03 PG-00758 

INDEXAÇÃO: 

DOMINIO, UNIÃO FEDERAL, TERRAS, ÍNDIO, 
J)ISPOSITIVOS, CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

CT0162,BENS PÚBLICOS . 
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TERRAS DE ÍNDIO". 

Por derradeiro, socorremo-nos dos ensinamentos de 
CRETELA JR. contido em sua obra "Comentários à Constituição de 1988, 2º 
edição, forense universitária, vol. VIII, 1993, pág. 4557 /4558", verhis. 

"As constituições de 1934, 1937 e 1946 outorgaram 
aos silvicolas a posse das terras que ocupassem, em 
caráter permanente, vedando-lhes, porém, a 
alienação daquele patrimônio. 

Tais terras seriam" respeitadas" ou seja, 
nemo Poder Pú·blieo, nem - muito menos - 
os particulares poderiam ter a menor 
ingerência na posse das terras dos 
indígenas. Nem na propriedade. 

Pelo princípio da legalidade, a própria 
Administração, editando a norma, fica do 
mesmo modo que o particular, subordinada 
ao imperativo que introduziu no mundo 
furtâico. Direito adquirido é situação 
jurldica que alguém incorpora aos seu 
patrimônio econômico e moral de tal modo 
que nem lei, nem fato posterior pode alterá 
/a. 

O ato juridico perfeito se ergue como 
barreira inarredâvel à retroatividade, 
impedindo-lhe os efeito. "Reputas-se ato 
juridico perfeito o já consumado segundo a 
lei vigente. ao. tempo em que se efetuou", 
Poder/amos dizer que o ato jurídico perfeito 
é a condição sine qua non para a 
constituição do direito adquirido, porque, a 

/'· . . . 
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não ser em casos raríssimos, só a partir do 
ato- perfeito- é que se adquire direitos". 

Tendo em vista as considerações tecidas na presente 
peça processual, arreata-a R E Q UE R EN D O finalmente a V.Exa., a 

A ' IMPROCEDENCIA da ação, condenando-se os autores nos consectáríos 
derivados. 

Protesta a Ré por todos os meios de provas em 
direito permitidos, notadamente depoimento pessoal dos autores, juntada de novos 
documentos, rol de testemunhas e perícia se necessário. 
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