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O Sr. ELIZEU LOPES GUARANI KAIOWÁ coordenador executivo da

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB solicitou informação a respeito dos

processos que estão na pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal no dia 16 de

agosto de 2017.

Pois bem.

A Excelentíssima ministra presidenta do STF agendou para o dia 16 de agosto de

2017 a realização da 28ª Sessão extraordinária constando na pauta os seguintes processos ACO

362, 366 e 469, e consultando o site1 daquela Egrégia Corte extraímos as seguintes informações.

PROCESSO: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 362

ORIGEM: MT
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO
AUTOR: ESTADO DE MATO GROSSO
RÉU: UNIÃO e FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI
TEMA DO PROCESSO

Resumo:

1) Trata-se de ação cível originária ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face da

União Federal e da Fundação Nacional do Índio/FUNAI, com pedido de indenização por

desapropriação indireta de terras que no seu entender teriam sido ilicitamente incluídas dentro do

perímetro do Parque Nacional do Xingu.

1 http://www.stf.jus.br/
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2) O Estado de Mato Grosso afirma que "reservava para os aldeamentos e colônias de

índios as terras devolutas estaduais que fossem necessárias (artigos 59 e 79 da Lei estadual 336/49 -

Código de Terras), o que entendeu não ser o caso das terras que vieram a ser incluídas pela União

Federal dentro do perímetro do Parque Indígena do Xingu, isso porque os índios ali não habitavam,

e nem estavam permanentemente localizados". Alega que "nos termos da Constituição Federal de

1.946, vigente à época da criação do "Parque Nacional do Xingu", a localização. permanente era

condição 'sine qua non' para a proteção da posse das terras onde se encontrassem silvícolas (art.

216)". Sustenta que "a União Federal, para proteger os índios das doenças e agressões das frentes

pioneiras dos civilizados (seringueiros, garimpeiros, etc.), resolveu transferi-los para dentro do

Parque recém criado". Aduz que "tais transferências, não há como negar, foram efetuadas com

infração à Constituição de 1.946 (art. 216), pois esses sertanistas, e também funcionários da FUNAI,

desrespeitaram a posse dos silvícolas nas terras onde se encontravam permanentemente localizados,

ao ponto dos índios por ele transferidos fugirem de dentro dos limites do Parque Indígena do

Xingu, voltando para o seu habitat imemorial". Diante disso, conclui que "a União Federal, ao incluir

dentro dos limites do Parque Indígena do Xingu (...) terras devolutas do patrimônio do Estado de

Mato Grosso, e, através dos funcionários da FUNAI, transferindo índios para elas, sem recebê-las

em doação e/ou desapropriá-las, cometeu ato ilícito de esbulho e deve ser compelida a pagar as

respectivas perdas e danos, decorrentes da responsabilidade civil objetiva prevista nos artigos 194 da

Constituição Federal de 1.964, e 107 da Emenda Constitucional nº 1, de 1.969.

3) A Fundação Nacional do Índio/FUNAI, em contestação, sustenta não ser o autor

legítimo possuidor da gleba de terras objeto da presente ação, "haja visto ser área imemorialmente

indígena e, portanto, da União". Diante disso, afirma não ter o autor interesse de agir, sendo

carecedor do direito de ação.

4) A União, em contestação, afirma que: a) "o suplicante não logrou provar o seu

domínio certo e incontestável sobre a área"; b) "a ilegitimidade ativa e a ausência de interesse

processual se afiguram tanto mais inquestionáveis se se considera que o Estado de Mato Grosso

procedeu à alienação - indevida - de praticamente toda a vasta extensão de terras do Xingu"; c) o

pleito "parece encontrar obstáculo intransponível na regra constitucional que afirma inalienabilidade

das terras habitadas pelos silvícolas, declarando a nulidade e extinção dos efeitos de qualquer

natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou ocupação das aludidas terras, assim como a

inexistência de qualquer direito à indenização em face da União ou da FUNAI (CF, art. 198, §§ 1º)

e, sendo assim, "a pretensão do autor ao pagamento de indenização por parte da União e da FUNAI

não é tutelada pelo direito objetivo, sendo juridicamente impossível"; d) "não pode haver direito

adquirido à propriedade de terras habitadas por indígenas, em face da regra expressa no art. 198, da

Lei Maior"; e) "as terras ocupadas pelos silvícolas, que, sob o regime da Constituição de 1891,
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haviam sido concedidas pelos Estados a particulares ou que ainda quedavam, como se devolutas

fossem, no patrimônio da unidade federada, passaram com a Constituição de 1934,

irreversivelmente, para o domínio da União".

5) Foi juntado ao processo o laudo antropológico intitulado 'A ocupação indígena no

Parque do Xingu e adjacências'.

6) Em razões finais, o Estado do Mato Grosso requer a realização de perícia topográfica

"que permitirá identificar e delimitar as aldeias indígenas existentes no perímetro do Parque, bem

como as terras de propriedade do Estado". Requer, ainda, "seja desconsiderado o Laudo

Antropológico que, por sua natureza essencialmente bibliográfica e sobretudo, por colidir com as

demais provas carreadas aos autos, não contribui para o deslinde da questão".

7) Em razões finais, a União sustenta a desnecessidade de produção de laudo

topográfico, por ser irrelevante para a lide examinada. Afirma, ainda, que "o laudo pericial foi

conclusivo ao afirmar que a área do Parque Nacional do Xingu é, em toda sua extensão, terra

tradicionalmente ocupada pelos índios, em justa conformidade com o disposto no art. 20, XI, 231, §

1º, da Carta Política".

8) O ministro relator indeferiu o pedido de perícia topográfica, uma vez que "o ponto

controvertido no processo é unicamente a questão da presença tradicional de indígenas na área

delineada pelo Parque Indígena do Xingu".

TESE JURÍDICA:
TERRAS INDÍGENAS. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA. ALEGAÇÃO DE QUE A CRIAÇÃO DO PARQUE
INDÍGENA DO XINGU TERIA INCLUÍDO TERRAS DEVOLUTAS DE
PROPRIEDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. DECRETO Nº
50.455/61, ART. 5º. DECRETO Nº 63.082/68. CF/46, ART. 216. CF/67,
ARTS. 5º E 198. CF/88, ARTS. 20, XI; E 231, § 1º.
Saber se as terras compreendidas no Parque Nacional do Xingu são
tradicionalmente ocupadas por povos indígenas.

PARECER DA PGR: Pela improcedência do pedido.

PROCESSO: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 366

ORIGEM: MT
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO
AUTOR: ESTADO DE MATO GROSSO
RÉU: UNIÃO e FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI

Resumo:
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1) Trata-se de ação cível originária ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face da

União Federal e da Fundação Nacional do Índio/FUNAI, com pedido de indenização por

desapropriação indireta de terras que no seu entender teriam sido ilicitamente incluídas dentro do

perímetro das Reservas Indígenas Nambikwára e Parecis e das áreas a elas acrescidas.

2) O Estado de Mato Grosso afirma que "reservava para os aldeamentos e colônias de

índios as terras devolutas estaduais que julgassem necessárias, o que entendeu não ser o caso

daquelas suas terras devolutas patrimoniais, as quais, posteriormente, foram pela União Federal

destinadas à criação da Reserva Indígena Nambikwára e da Reserva Indígena Parecis, isso porque

desde a Constituição da República da 1.891 (art. 64) até o ano de 1.968, data da criação dessas

'Reservas Indígenas', os Índios não habitavam essas terras, e nem elas tinham localização

permanente". Alega que "nos termos da Constituição Federal de 1.946, a localização permanente era

condição 'sine qua non' para a proteção da posse das terras onde se encontrassem silvícolas (art.

216)". Sustenta que "a União Federal e a FUNAI deixaram de procurar as autoridades

administrativas do Estado de Mato Grosso para obterem em doação essas terras devolutas estaduais,

e nem providenciaram as respectivas desapropriações, preferindo as rés se apossarem 'manu militari'

dessas terras do patrimônio do Estado-membro, incluindo-as ilicitamente dentro dos limites da

'Reserva Indígena Nambikwára' e da 'Reserva Indígena Parecis', e das áreas rotuladas pela FUNAI e

pela União de indígenas, denominadas 'Salumã', 'Utiariti' e 'Tirecatinga', e para elas transferindo

índios, em afrontoso desrespeito ao art. 5º da Constituição do Brasil de 1.967, e art. 5º da Emenda

Constitucional nº 1, de 1.969". Diante disso, conclui que "a União Federal ao incluir dentro dos

limites da 'Reserva Indígena Nambikwára' e da 'Reserva Indígena Parecis', inclusive dentro das áreas

denominadas 'Salumã', 'Utiariti' e 'Tirecatinga', terras devolutas do patrimônio do Estado de Mato

Grosso, e, através de seus funcionários, transferindo para elas índios que se encontravam esparsos e

fora dos seus limites, sem ter procedido a prévia ação discriminatória, e sem sequer ter recebido

aquelas mesmas terras por doação do Estado-membro, ou desapropriá-las, praticou ato ilícito de

esbulho, e deve ser compelida a pagar as respectivas perdas e danos, as quais decorrem da

responsabilidade civil, ou de risco integral".

3) A União e Fundação Nacional do Índio/FUNAI, em contestação, sustentam, em

síntese, que: a) o autor não logrou provar o seu domínio certo e incontestável sobre as áreas que,

segundo afirma, teriam sido objeto do questionado apossamento; b) a ausência de individualização

dos imóveis reivindicados está a demonstrar que, antes da adequada discriminação de terras na vasta

área objeto da ação, não se poderá levar a bom termo qualquer pleito reivindicatória; c) o pleito

formulado pelo autor parece encontrar obstáculo intransponível na regra constitucional que afirma

inalienabilidade das terras habitadas pelos silvícolas, declarando a nulidade e a extinção dos efeitos

de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou ocupação das aludidas terras,



5

assim como a inexistência de qualquer direito à indenização em face da União ou da FUNAI; d) a

posse dos silvícolas abrange todo o território indígena propriamente dito, isto é, toda área por eles

habitada, utilizada para seu sustento e necessária a preservação de sua identidade cultural.

4) Foi juntado ao processo o laudo antropológico.

5) Em razões finais, o Estado do Mato Grosso requer que "restou demonstrado que a

União e a FUNAI apoderaram-se dessas terras sob o falso argumento de serem do domínio

imemorial dos nativos". Aduz que "no trabalho pericial verifica-se que a FUNAI promoveu

indiscriminadamente a transferência de inúmeras nações indígenas para o local, o que vem a provar

que não eram terras de ocupação tradicional e permanente dos índios, conforme estipula a

Constituição Federal".

6) Em razões finais, a União e a FUNAI sustentam que "não merece prosperar o pedido

de indenização porque, ao contrário do que afirma o autor, não houve desapropriação indireta ou

esbulho praticado pela União".

TESE JURÍDICA:

TERRAS INDÍGENAS. INDENIZAÇÃO POR
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO DE QUE A
CRIAÇÃO DAS RESERVAS INDÍGENAS NAMBIKWÁRA E
PARECIS E DAS ÁREAS A ELAS ACRESCIDAS TERIA
INCLUÍDO TERRAS DEVOLUTAS DE PROPRIEDADE DO
ESTADO DE MATO GROSSO. DECRETO-LEI Nº 3365/1941.
DECRETO-LEI Nº 9760/1946. DECRETO Nº 63.368/1968, ART.
2º. DECRETO Nº 73.221/1973. DECRETO 89.259/1983.
DECRETO 89.260/1983. LEI ESTADUAL Nº 336/1949. LEI Nº
3.081/1956, ARTS. 1º E 10. LEI Nº 6001/1973, ARTS. 17, II; 19, §
2º; 26, P.U., A. CF/1891, ART. 64. CF/1934, ART. 129. CF/1937,
ART. 154. CF/1946, ARTS. 184 E 216. CF/1967, ARTS. 5º E 105.
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1/1969, ARTS. 5º; 8º, XVII;
10; 13; 107; E 153, §§ 3º, 4º, 22 E 36. CF/88, ART. 20, XI; E 231, §
1º.

Saber se as terras compreendidas nas Reservas Indígenas
Nambikwára e Parecis e das áreas a elas acrescidas são
tradicionalmente ocupadas por povos indígenas.

PARECER DA PGR: Pela improcedência do pedido.

PROCESSO: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 469

ORIGEM: RS
RELATOR: MIN. CEZAR PELUSO
AUTOR: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI
LIT. ATIV.: UNIÃO FEDERAL
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RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RÉU: DOMINGO FILIPPI
ADV.: DALTRO PEDRO D'AGOSTINI
ADV.: LUIZ ALBERTO SASS
ADV.: LUIZ AUGUSTO DA CRUZ
RÉU: MITRA DIOCESANA DE ERECHIM
RÉU: IRANI FILLIPI
CURADOR: AUGUSTO VILLELA

Resumo:
1) Trata-se de ACO em que se pretende a declaração de nulidade dos títulos de

propriedade de imóveis rurais concedidos pelo governo do Estado incidentes sobre área indígena

imemorialmente ocupada por índios Kaingang, bem como a reintegração dos índios na posse das

referidas terras.

2) Sustenta o Estado a prescrição e ilegitimidade ativa ad causam. No mérito argumenta

que o reduzido número de índios existentes na região não justifica a manutenção de extensas áreas

de terras na posse exclusiva da comunidade indígena mencionada.

TESE JURÍDICA:

POSSE. TERRAS INDÍGENAS. ÍNDIOS KAINGANG. NULIDADE DE
TÍTULOS DE PROPRIEDADE.
Saber se a área em debate é de ocupação tradicional dos indígenas.
Saber se os títulos expedidos pelo Estado com relação às áreas em debate são
nulos por configurarem alienação non domino e por incidirem sobre terras
inalienáveis e indisponíveis.

PARECER DA PGR: Pela procedência do pedido.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

 Voto do Relator: Ilmar Galvão – julgou procedente, em parte, o pedido formulado na ação
para o fim de declarar a nulidade dos títulos de propriedade expedidos pelo Estado do Rio
Grande do Sul em favor dos agricultores-réus, ou seus antecessores, e bem assim, os
respectivos assentam

 Votos: Carmem Lúcia – A proferir voto
 Processo incluído em pauta publicada em 22/3/2002.
 Para continuação do julgamento, os autos foram retirados de mesa em Sessão Plenária do

dia 15/04/2009 e encaminhados à Ministra Cármen Lúcia para proferir voto.
 Não vota o Min. Roberto Barroso (sucedeu o Min. Ayres Britto, o qual sucedeu o Min.

Ilmar Galvão)
 Decisão: Retirada de mesa a Ação Cível Originária nº 469-1/RS da relatoria do Senhor

Ministro Ilmar Galvão, e cujos autos se encontravam na Presidência, com a determinação de
que sejam encaminhados a Senhora Ministra Cármen Lúcia para continuação do
julgamento, com extração e distribuição de cópia do voto do Relator a todos os Senhores
Ministros. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Gilmar Mendes (Presidente), em
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representação do Tribunal no exterior, e a Senhora Ministra Ellen Gracie. Presidência do
Senhor Ministro Cezar Peluso (Vice-Presidente). Plenário, 15.04.2009.

***

Segue como informação.

Brasília, 28 de julho de 2017.

Luiz Henrique Eloy Amado2

Assessor Jurídico
OAB/MS 15.440

2 Luiz Henrique Eloy Amado, Terena da Aldeia Ipegue, Mato Grosso do Sul. Advogado especialista
em direito indigenista e Doutorando em Antropologia Social no Museu Nacional – Rio de Janeiro.


