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R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Adoto, como relatório, 
as informações prestadas pelo assessor Dr. Mário Henrique Ditticio:

O  Estado  de  Mato  Grosso  ajuizou,  contra  a  União  e  a 
Fundação  Nacional  do  Índio  –  FUNAI,  ação  ordinária  de 
indenização por desapropriação indireta, sob a alegação de que 
as rés teriam incluído, dentro do perímetro do Parque Indígena 
do  Xingu,  sem  a  obediência  ao  procedimento  expropriatório 
devido, terras devolutas pertencentes ao Estado autor. 

Frisa haver o artigo 64 da Constituição de 1891 transferido 
aos  Estados  a  propriedade das  terras  devolutas  situadas  nos 
respectivos territórios. Diz que o artigo 5º da Carta de 1967 e a 
Emenda Constitucional  nº  1/1969  asseguraram aos  Estados o 
direito de propriedade sobre os bens dominicais.

Afirma que as terras em jogo não foram doadas à União. 
Aponta  a  ausência  de  realização  do  devido  procedimento 
expropriatório para a criação, pelo Decreto nº 50.455/1961, do 
Parque,  cujos  limites  foram  ampliados  pelos  Decretos  nº 
63.082/1968  e  nº  68.909/1971.  Consoante  argumenta,  as  tribos 
que habitam o Parque Indígena não ocupavam o local  antes, 
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tendo  sido  para  lá  transferidas  pela  União.  Aduz  surgir 
impróprio  considerar-se  a  área  em  litígio  como  “de  posse 
imemorial  das  tribos  indígenas”,  entendendo  devida  a 
indenização. 

Juntou  documentos  e  requereu  a  realização  de  perícia 
topográfica.

A Fundação Nacional do Índio – FUNAI, em contestação, 
sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir. Segundo 
narra,  as  terras  que  compõem  o  Parque,  bem  como  as 
adjacências, são hábitat imemorial de silvícolas, revelando-se de 
propriedade  da  União.  Alega  que  documentos  históricos  e 
diversos estudos comprovam a existência do Parque do Xingu, 
há muito tempo, como realidade antropológica,  antes mesmo 
da edição do Decreto que o instituiu.

Aduz  mostrar-se  fato  notório  a  ocorrência,  no  Mato 
Grosso, entre 1930 a 1966, de “verdadeiro descalabro” quanto à 
venda de terras públicas, tendo o Estado alienado a particulares 
área  superior  à  totalidade  do  próprio  território,  inclusive 
aquelas historicamente habitadas por indígenas. 

Juntou documentos e postulou a feitura de perícia etno-
histórico-antropológica,  a  fim  de  demonstrar  que  as  terras 
objeto da demanda são tradicionalmente povoadas por índios.

A União  ofereceu  contestação.  Argui,  em  preliminar,  a 
ausência  de  comprovação  de  domínio  e  a  deficiente 
individualização  dos  bens  reivindicados,  afirmando 
conduzirem ao reconhecimento da inadequação da via eleita e à 
consequente extinção do processo sem julgamento do mérito. 
Aponta a tentativa, por parte do autor, de utilizar o processo 
com o objetivo ilegal de fazer prosperar “verdadeira indústria 
da  desapropriação  indireta  no  Parque  Xingu”.  Assinala  a 
conexão da causa com a ação cível originária nº 79,  proposta 
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pela União contra o Estado de Mato Grosso e as empresas que 
celebraram  contratos  para  a  colonização  de  terras  públicas 
naquele Estado, especialmente na área do Xingu. Salienta que o 
relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada 
para apurar as irregularidades na alienação de terras públicas 
comprova as próprias alegações.

Enfatiza,  no  mérito,  que  o  Estado  autor  não  logrou 
demonstrar a natureza de devoluta das terras e o consequente 
domínio sobre a área supostamente objeto de esbulho. Sustenta 
não haver falar em “posse indígena em terras estaduais”, pois 
do ato-fato da posse indígena exsurge, desde a Constituição de 
1934,  direito  de  propriedade  autônomo.  Aduz  que,  para  os 
títulos  incidentes  sobre  terras  indígenas  conferidos  a 
particulares  antes  da  Carta  de  1934,  haveria  nulidade 
superveniente,  por  força  do  artigo  129  nela  contido,  e,  para 
aqueles  concedidos  após  esse  Diploma,  seria  o  caso  de 
reconhecer-se  a  nulidade  de  pleno  direito,  considerada  a 
ausência de domínio. Reitera não se mostrar possível sustentar 
o  caráter  devoluto  ou  o  domínio  estadual  sobre  as  áreas 
historicamente  ocupadas  pelos  indígenas,  aludindo  à 
jurisprudência do Supremo consolidada no verbete nº 480 da 
Súmula.

Conforme  discorre,  não  há  dúvidas  da  tradicional 
presença indígena no local,  fato reconhecido por autoridades 
daquela unidade federativa antes mesmo da criação do Parque 
Indígena do Xingu. 

Juntou documentos e pretendeu fosse requisitado ao autor 
todos os procedimentos administrativos relativos à concessão 
ou alienação de terras na área. Requereu a realização de perícias 
arqueológica  e  antropológica  para  reconstituir  os  padrões  de 
ocupação indígena desde 1934.

Em  despacho  saneador,  acolheu-se  o  pedido  de  perícia 
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formulado pelas rés e o pleito da União, delegando-se à Justiça 
Federal  de  primeira  instância  do  Estado  de  Mato  Grosso  a 
competência para a prática dos atos instrutórios. Fixou-se, como 
ponto controverso a ser elucidado em instrução processual,  a 
questão  de  serem  tradicionalmente  ocupadas  pelos  povos 
indígenas  as  terras  compreendidas  no  Parque  Indígena  do 
Xingu.  A feitura  da  perícia  topográfica  buscada  pelo  autor, 
inicialmente  deferida,  foi  suspensa,  a  ser  realizada  caso 
comprovado que alguma parte da área em litígio não era de 
ocupação tradicional dos índios.

As partes formularam quesitos, deferidos.

Foi juntado ao processo o laudo antropológico intitulado 
“A ocupação  indígena  no  Parque  do  Xingu  e  adjacências”, 
elaborado pelo antropólogo João Dal Poz Neto para a instrução 
da causa.

As  partes  fizeram  considerações  sobre  o  laudo  e 
apresentaram alegações finais. O Estado de Mato Grosso busca, 
preliminarmente,  a  feitura  de  perícia  topográfica  para 
identificar e delimitar as aldeias indígenas existentes dentro do 
Parque, bem como as terras de propriedade do autor. Requer a 
“desconsideração  do  laudo  antropológico”,  apontando  a 
natureza essencialmente bibliográfica e dizendo colidir com as 
demais  provas.  Pretende,  alfim,  a  procedência  do  pedido 
veiculado na peça primeira. As rés sustentam a desnecessidade 
de realização da aludida perícia.  No mérito,  postulam seja  a 
demanda julgada improcedente, ante a conclusão veiculada no 
laudo antropológico no sentido de que a totalidade da área em 
litígio, assim como as áreas adjacentes, são terras de histórica 
ocupação indígena.

O  Ministério  Público  Federal,  em  parecer,  manifesta-se 
pela improcedência do pedido. Frisa ser possível afirmar que, 
mesmo antes de 1967, não teriam qualquer validade os negócios 
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jurídicos concernentes ao domínio, posse ou ocupação de terras 
habitadas por tribos indígenas. Aduz inexistir controvérsia no 
processo quanto a questão de direito, mas apenas no tocante ao 
tema fático referente ao caráter das terras integrantes do Parque 
Indígena do Xingu, se de posse imemorial dos silvícolas ou não. 
Considera  ser  a  perícia  antropológica  realizada  suficiente  ao 
esclarecimento  da  incerteza,  enfatizando  não  ter  qualquer 
dúvida  acerca  da  ocupação  tradicional  indígena  na  área  do 
Parque, desde muito antes da criação deste último.

Vossa  Excelência  indeferiu  o  pedido  de  realização  de 
perícia topográfica formulado pelo Estado autor, por entendê-la 
irrelevante ante a conclusão do laudo de perícia antropológica.

O processo encontra-se no Gabinete.

É o relatório. 
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Voto - MIN. MARCO AURÉLIO

16/08/2017 PLENÁRIO

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 362 MATO GROSSO

V O T O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Afasto as 
preliminares  aduzidas  pelas  rés,  pois  se  confundem  com  o  mérito. 
Quanto  à  preliminar  de  insuficiente  individualização  dos  imóveis 
suscitada pela União, improcede, ante a decisão proferida.

Uma vez já apreciada a ação cível originária nº 79, fica prejudicada a 
alegação de conexão veiculada pela União. 

O  conflito  resume-se,  conforme  consignado,  à  discussão  da 
titularidade das  áreas  que passaram a  compor  o  Parque,  cujos  limites 
foram definidos pelo Decreto nº 50.455/1961, que o criou, e pelos de nº 
63.082/1968 e 68.909/1971, os quais ampliaram a área de abrangência. 

Não  se  olvida  todo  o  histórico  de  problemas,  “verdadeiro 
descalabro” – como referido na contestação da FUNAI –,  na venda de 
terras  públicas  em  Mato  Grosso,  inclusive  daquelas  que  vieram  a 
constituir o Parque Indígena do Xingu. 

O Pleno do Supremo já teve a oportunidade de enfrentar aspecto do 
problema no exame da ação cível originária nº 79, relator o ministro Cezar 
Peluso, acórdão publicado em 3 de junho de 2013, ajuizada pela União em 
face  de  inúmeras  empresas  ditas  “colonizadoras”  daquela  unidade da 
Federação,  às  quais  teriam  sido  concedidas  enormes  glebas  sem 
autorização  do  Senado  Federal.  Naquela  assentada,  foi  unânime  o 
entendimento no sentido de que diversas terras haviam sido concedidas 
ao  arrepio  da  Constituição  Federal,  não  apenas  considerada  a  larga 
extensão, mas também por serem, muitas delas, áreas que contavam com 
histórica presença indígena. Naquela ocasião, afirmei:

[...]
Presidente, o Estado de Mato Grosso – não tenho a menor 

dúvida  –  acabou  transferindo  o  domínio  de  áreas  à  citada 
Fundação [Fundação Brasil Central]. E o fez de uma forma, a 
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Voto - MIN. MARCO AURÉLIO

ACO 362 / MT 

meu ver, muito, mas muito extravagante, porque a transferência 
apanhou terras indígenas. Em várias passagens nos autos – leio 
o parecer da Procuradoria-Geral da República, e talvez por isso 
mesmo  existam  na  área  os  conflitos  que  temos  e  que  ainda 
vamos resolver  -,  está  comprovado que houve concessões  de 
terras de tribos indígenas daquela região. Terras indígenas que 
não seriam do Estado, que seriam da titularidade – como todos 
sabemos – da União.

[...]

Desde  a  Carta  de  1934  é  reconhecida  a  posse  dos  indígenas  das 
terras que tradicionalmente ocupam:

Art.  129.  Será  respeitada  a  posse  de  terras  de 
silvícolas  que  nelas  se  achem  permanentemente 
localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las.

Assim versava a Constituição de 1937:

Art. 154. Será respeitada aos silvícolas a posse das terras 
em que se achem localizados em caráter  permanente,  sendo-
lhes, porém, vedada a alienação das mesmas.

Na de 1946, estava previsto:

Art.  216.  Será respeitada aos silvícolas a posse das 
terras onde se achem permanentemente localizados, com a 
condição de não a transferirem.

Eis os dispositivos da Carta de 1967:

Art. 4º Incluem-se entre os bens da União:
[...]
IV – as terras ocupadas pelos silvícolas;
[...]
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Voto - MIN. MARCO AURÉLIO

ACO 362 / MT 

Art  186.  É  assegurada  aos  silvícolas  a  posse 
permanente das terras que habitam e reconhecido o seu 
direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais  e de 
todas as utilidades nelas existentes.

A Emenda nº 1/1969 preceituou: 

Art. 4º Incluem-se entre os bens da União:
[...]
IV – as terras ocupadas pelos silvícolas;
[...]

Art.  198.  As  terras  habitadas  pelos  silvícolas  são 
inalienáveis nos têrmos que a lei federal determinar, a êles 
cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o 
seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e 
de tôdas as utilidades nelas existentes.

§ 1º  Ficam declaradas  a  nulidade e  a extinção dos 
efeitos  jurídicos  de  qualquer  natureza  que  tenham  por 
objeto  o  domínio,  a  posse  ou  a  ocupação  de  terras 
habitadas pelos silvícolas.

§ 2º A nulidade e extinção de que trata o parágrafo 
anterior não dão aos ocupantes direito a qualquer ação ou 
indenização  contra  a  União  e  a  Fundação  Nacional  do 
Índio.

Por fim, a Constituição de 1988 preconiza:

Art. 20. São bens da União:
[...]
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
[...]
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Voto - MIN. MARCO AURÉLIO

ACO 362 / MT 

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

       
§ 1º 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  a  seu  bem-estar  e  as 
necessárias  a  sua  reprodução  física  e  cultural,  segundo  seus 
usos, costumes e tradições.

       
§  2º  As  terras  tradicionalmente  ocupadas  pelos  índios 

destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto 
exclusivo  das  riquezas  do  solo,  dos  rios  e  dos  lagos  nelas 
existentes.

       
§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os 

potenciais  energéticos,  a  pesquisa  e  a  lavra  das  riquezas 
minerais  em  terras  indígenas  só  podem  ser  efetivados  com 
autorização do Congresso Nacional,  ouvidas as comunidades 
afetadas,  ficando-lhes  assegurada  participação  nos  resultados 
da lavra, na forma da lei.

       
§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e 

indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.
       
§  5º  É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas 

terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, 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.

       
§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, 
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Voto - MIN. MARCO AURÉLIO

ACO 362 / MT 

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, 
ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que 
dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção 
direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma 
da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.

Desde a Carta de 1934, não se pode caracterizar as terras ocupadas 
pelos  indígenas como devolutas.  O Supremo possui  antigo precedente 
sobre  o  tema,  consubstanciado  em  decisão  que  teve  por  objeto  a 
constitucionalidade da Lei  nº 1.077/1950,  do Estado de Mato Grosso,  a 
qual reduziu a amplitude da área de terras que se achavam na posse dos 
silvícolas – recurso extraordinário nº 44.585, relator o ministro Ribeiro da 
Costa, julgado em 30 de agosto de 1961.

Naquela oportunidade, o Pleno declarou a inconstitucionalidade da 
referida Lei. Colhe-se do voto do ministro Victor Nunes Leal a seguinte 
passagem:

       
[...]
       
A Constituição Federal diz o seguinte: 

       
Art 216 - Será respeitada aos silvícolas a posse das 

terras onde se achem permanentemente localizados, com a 
condição de não a transferirem.

       
Aqui não se trata do direito de propriedade comum; o que 

se reservou foi o território dos índios. (...)
       
O objetivo da Constituição Federal é que ali permaneçam 

os  traços  culturais  dos  antigos  habitantes,  não  só  para 
sobrevivência  dessa tribo,  como para estudo dos etnólogos  e 
para outros efeitos de natureza cultural ou intelectual.
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Não está em jogo,  propriamente,  um conceito de posse, 
nem de domínio, no sentido civilista dos vocábulos; trata-se do 
habitat de um povo. 

       
Se os índios, na data da Constituição Federal, ocupavam 

determinado  território,  porque  dêsse  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 à 
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 em dez mil hectares, amanhã 
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  todas  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  dêsse 

território resultasse, originariamente, de uma lei do Estado, a 
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titularidade e, por conseguinte, eventual dever de indenizar.
A prova coligida no processo, ao contrário do sustentado pelo autor, 

é farta no sentido de que não apenas a totalidade das terras integrantes 
do Parque Indígena do Xingu é de tradicional ocupação indígena como 
também muitas das áreas adjacentes.

O  laudo  antropológico  “A  ocupação  indígena  da  região  dos 
formadores e do alto curso do rio Xingu (Parque Indígena do Xingu)”, 
juntado à folha 1.053 a 1.174, elaborado em 1987 pela professora Bruna 
Franchetto, traz detalhado panorama histórico da presença indígena na 
região. Nele, relata-se que a existência de diversas tribos na área do Alto 
Xingu já havia sido mapeada pela expedição pioneira de von den Steinen, 
entre 1884 e 1887, bem como por diversas expedições que se seguiram no 
início  do  século  XX.  Narra-se  que  o  panorama da  ocupação  indígena 
naquela  região  foi  atualizado  com  os  trabalhos  da  Fundação  Brasil 
Central – criada pelo Decreto-Lei nº 5.878, de 4 de outubro de 1943, com a 
missão de “desbravar e colonizar as zonas compreendidas nos altos rios 
Araguaia,  Xingu  e  no  Brasil  Central  e  Ocidental”  –  e  pela  frente  de 
campo,  a  Expedição  Roncador-Xingu,  marco  da  marcha  para  o  oeste 
impulsionada pelo Governo de Getúlio Vargas no mesmo ano. Afirma-se 
ter  sido,  a  partir  do  mapeamento  minucioso  dos  povos  indígenas, 
consideradas  as  descobertas  da  Expedição  comandada  pelos  irmãos 
Villas-Boas, originada a ideia de criação do Parque Indígena do Xingu. O 
laudo não deixa dúvidas sobre a histórica ocupação de silvícolas na área 
em jogo.

No mesmo sentido, o substancioso laudo antropológico produzido 
por João Dal Poz Neto para instruir o processo. Apresenta, em detalhes, a 
tradicional presença de inúmeros povos indígenas em toda a região do rio 
Xingu.  O  perito  faz  referência  a  estudos  arqueológicos  realizados  na 
região a comprovarem a ocupação indígena de vários pontos da bacia do 
Xingu  há  pelo  menos  800  anos,  tendo  sido  bem  delineada  desde  a 
expedição  de  von  den  Steinen,  no  final  do  século  XIX.  Menciona  os 
achados da Expedição Roncador-Xingu e a “Carta  do Estado do Mato 
Grosso e regiões circunvizinhas”, publicada em 1952 sob a coordenação 
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do marechal Cândido Rondon, na qual foram identificadas as aldeias de 
todos os povos xinguanos com existência conhecida. Assevera ter “a justa 
convicção  de  que  as  terras  do  Parque  Xingu  e  áreas  adjacentes  estão 
caracterizadas  positivamente  como de  ocupação  tradicional  dos  povos 
indígenas  referidos,  nos  termos  da  Constituição  em  vigor  e  das 
anteriores”. 

As  observações  do  Estado  autor  não  têm  o  efeito  de  afastar  as 
conclusões  do  último  laudo,  podendo-se  afirmar  que  as  terras  que 
passaram a compor o Parque Xingu não eram de titularidade do Estado 
de Mato Grosso, pois ocupadas, historicamente, por povos indígenas. 

Julgo improcedente o pedido veiculado nesta ação, assentando não 
ser devida indenização.

Condeno o autor nas despesas processuais, arbitrando, em favor das 
rés, presente o disposto no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 
1973  aplicável  ao  caso  ante  a  formalização  da  demanda  em  1986, 
honorários advocatícios no valor de R$ 50.000,00.

É como voto. 
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PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL FEDERAL 

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  (RELATOR)  – 
Presidente, faço uma observação para que fique nos anais do Tribunal.

Longe de mim ceder à postura politicamente correta, no que implica 
aceitar patrulhamento, e quase sempre patrulhamento por parte de uma 
maioria sonante, que maioria não é. 

Em minha vida como juiz, aboli a hipocrisia.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13687487.

Supremo Tribunal Federal

16/08/2017 PLENÁRIO

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 362 MATO GROSSO

RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO

AUTOR(A/S)(ES) :ESTADO DE MATO GROSSO 
ADV.(A/S) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO 
RÉU(É)(S) :UNIÃO 
ADV.(A/S) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
RÉU(É)(S) :FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL FEDERAL 

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  (RELATOR)  – 
Presidente, faço uma observação para que fique nos anais do Tribunal.

Longe de mim ceder à postura politicamente correta, no que implica 
aceitar patrulhamento, e quase sempre patrulhamento por parte de uma 
maioria sonante, que maioria não é. 

Em minha vida como juiz, aboli a hipocrisia.

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13687487.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 15 de 99 4133



Voto - MIN. ALEXANDRE DE MORAES

16/08/2017 PLENÁRIO

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 362 MATO GROSSO

V O T O

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Bom-dia, Presidente, 
Ministra  Rosa,  Ministros,  Procurador-Geral.  Quero  saudar  e 
cumprimentar os advogados que falaram da tribuna.

Presidente,  vou  fazer  algumas  considerações,  já  adiantando  que 
acompanho Sua Excelência  o  Ministro  Relator  em ambas  as  ações.  As 
considerações que faço valem, obviamente, para ambas as ações, uma vez 
que,  como já  bem salientado,  trata-se  não  de  rediscutir  ou  reiniciar  a 
discussão sobre marco temporal, e, sim, da questão de saber se as terras 
reivindicadas  são  devolutas  e,  consequentemente,  ao  serem devolutas, 
seriam do Estado, ou se são terras tradicionalmente de ocupação indígena 
e, consequentemente, da União. Segundo a pretensão do autor, o Estado 
do Mato Grosso, se fossem devolutas, aí sim haveria a caracterização da 
desapropriação indireta e necessária indenização. 

O autor alega que, com a criação do “Parque Nacional do Xingu” 
pelo  Decreto  50.455/1961,  “teria  a  União  efetuado  o  apossamento  das 
terras  devolutas  do  patrimônio  do  Estado  e  de  domínio  privado.  Da 
mesma forma, através dos Decretos 63.082/1968 e 68.909/1971,  ter-se-ia 
verificado novo apossamento de terras devolutas estaduais e de imóveis 
de domínio privado”. E, consequentemente, pleiteia a indenização. 

A análise desse pleito passa pela verificação de três requisitos: (1) a 
propriedade do titular, (2) a posse injusta do réu, e também (3) a perfeita 
individualização do imóvel reivindicado.

A questão inicial é simples: se as terras forem devolutas, elas são do 
Estado-Membro; se forem terras de ocupação tradicional indígena, são da 
União.

Desde logo afirmo que não me parece que o autor tenha conseguido, 
primeiro,  comprovar,  juridicamente,  que  as  terras  foram,  em  algum 
momento, transformadas em terras devolutas. Por consequência, jamais 
teriam passado para o domínio do Estado do Mato Grosso. Além disso, os 
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autos comprovam em estudo antropológico de todas as áreas de que a 
ocupação  tradicional  indígena  existiu,  existe  e  sempre  foi  lícita, 
diferentemente - e mais adiante volto a este tópico - do que é alegado 
desde  a  inicial  e,  depois,  em  alegações  finais,  pelo  Estado  do  Mato 
Grosso. 

Então, não há comprovação de que as áreas pleiteadas são devolutas, 
não  há  comprovação  -  pelo  contrário  -  de  que  não  havia  ocupação 
indígena. O que há é a comprovação - como bem salientado e colocado 
pelo  Relator,  o  Ministro  Marco  Aurélio  -  de  que  são  áreas 
tradicionalmente de ocupação indígena. E, além disso - e esse tópico foi 
muito  bem  salientado  pelo  Ministro  Gilmar,  à  época  Procurador  da 
República, na contestação de 1987 -, o Estado do Mato Grosso tampouco 
apontou,  especificamente,  as  áreas  que  pretendia.  Colocou  de  forma 
meramente geral essas questões.

Em  relação  a  esse  primeiro  tópico,  da  não  comprovação  da 
transformação das áreas em devolutas, enfrento a alegação genérica que 
faz o autor, o Estado do Mato Grosso, a respeito da Constituição de 1891. 
Trata-se, na verdade, de uma leitura imprecisa daquela Constituição de 
que as áreas teriam passado imediatamente ao domínio dos Estados. Isso, 
porém,  não  se  aplicava  às  terras  ocupadas  pelos  indígenas,  que  eram 
terras congenitamente possuídas. No mesmo sentido foi bem lembrado 
aqui,  da  tribuna,  pela  Ministra  Grace,  que essas  áreas  de  ocupação já 
originária dos índios, chamadas à época, pelo mestre João Mendes Júnior, 
de terras do indigenato, desde o alvará de 1º de abril de 1680 e, depois, a 
Lei de 1850 e o Decreto de 1854, já eram áreas destinadas aos indígenas.

“(...) as terras do indigenato, sendo terras congenitamente 
possuídas,  não  são  devolutas,  isto  é,  são  originariamente 
reservadas,  na forma do Alvará de 1º  de abril  de 1680 e por 
dedução da própria Lei de 1850 e do art.  24,  §1º,  do Decreto 
nº1854  (...)”  (Os  indígenas  do  Brasil,  seus  direitos  individuais  e  
políticos, 1012, p. 62)

 Ou seja, não se aplicou a disposição do artigo da Constituição de 
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1891 em relação à devolutividade das áreas e, a partir desse erro inicial de 
interpretação do Estado do Mato Grosso, todos os demais se demonstram 
absolutamente  desconectados  com  a  legislação  constitucional  e  legal, 
tanto que o  tratamento dado durante todo esse tempo e  o  tratamento 
dado pelo Estado do Mato Grosso a essas terras eram "terras devolutas de 
ocupação indígena". Ora, ou são áreas devolutas, ou são áreas indígenas; 
não existem “terras devolutas de ocupação indígena”. 

Eu me deparei  muito  com esse  assunto  quando fui  Secretário  da 
Justiça em São Paulo,  em inúmeras  discussões  ligadas a  quilombos.  A 
mesma coisa: alguns alegavam que eram terras devolutas, de ocupação de 
quilombolas.  Ora,  ou  era  terra  devoluta  ou  ocupação  de  quilombola. 
Aqui, a mesma coisa: ou a área é devoluta, isto é, a área foi reconhecida 
pela Constituição de 1891 como devoluta, ou a área já era de ocupação 
indígena, como aqui comprovado, pelo menos comprovado legalmente, e, 
como  bem  salientou  o  eminente  Ministro  Relator,  a  ocupação  é  bem 
anterior, pois já há o alvará de 1680 comprovando essa questão. 

A  partir  da  Constituição  de  1934,  as  constituições  passaram  a 
consagrar  o  direito  dos  grupos  indígenas  sobre  os  imóveis  por  eles 
ocupados e o próprio Supremo Tribunal Federal foi definindo que essas 
áreas  de  ocupação  indígena  são  de  propriedade  da  União,  o  que 
culminou na edição da Súmula 480: 

“Pertencem  ao  domínio  e  administração  da  União,  nos 
termos dos arts. 4º, IV e 186, da Constituição Federal de 1967, as 
terras ocupadas por silvícolas.” 

Não  há  como  se  alegar  que  a  Constituição  de  1891,  por  um 
dispositivo absolutamente genérico, teria transformado terras ocupadas 
tradicionalmente pelos índios em terras devolutas. Além disso, a presença 
dos índios nessa área, a presença tradicional nessa área, foi, ao meu ver, 
devidamente  comprovada  nos  autos.  Há  inúmeras  comprovações,  o 
laudo antropológico, e, mais ainda que o laudo antropológico, as próprias 
autoridades estaduais, à época da criação do Parque do Xingu - e aqui 
também me socorro ao completíssimo estudo que foi feito pelo Ministro 
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Gilmar  Mendes  -,  as  autoridades  estaduais,  primeiro,  em  momento 
algum,  na  criação,  esboçaram essa  discussão  sobre  terras  devolutas  e, 
segundo, as próprias autoridades estaduais narraram e colocaram - e essa 
informação  foi  dada  à  CPI  à  época  -  cada  tribo  indígena  da  área,  os 
indivíduos, a característica, ou seja, não há como se negar essa ocupação 
tradicional dos indígenas. 

Relembro passagens decisivas da contestação, lavrada pelo eminente 
Ministro Gilmar Mendes, então Procurador da República:

O  próprio  Estado  de  Mato  Grosso,  em  nota  oficial 
assinada pelo então Chefe do Executivo Estadual, Dr. Fernando 
Corrêa  da  Costa,  afirmou,  expressamente,  a  sua  posição 
favorável  à  criação  do  Parque  Indígena  do  Xingu,  tendo  em 
vista  a  presença dos  índios  na área.  É  o  que se pode ler  na 
seguinte  passagem  do  documento  publicado  pelo  Diário  do 
Congresso Nacional, de 07.07.55, verbis:

"O Governo Estadual é favorável à criação do Parque 
Indígena  do  Xingu,  nunca,  porém  com  a  área  que  se 
pretende dar de 200.000 km2, comparável a do Estado do 
Paraná,  para  abrigar  apenas  3.000  (três  mil)  índios, 
segundo  os  cálculos  do  missionário  e  cientista  padre 
Colbachinni,  profundo conhecedor  das  Tribos  indígenas 
da região." (D.C.N., 07.07.55, seção 11, p. 1650) (Doc. 6 )

(…)
Sob o império da Constituição de 1891 já não se afigurava 

pertinente considerar corno devolutas as terras ocupadas pelos 
indígenas.  Em  erudita  conferência  proferida  na  antiga 
sociedade de Ethnographia e Civilização dos Índios, nos idos de 
1902, demonstrou o insigne Professor João Mendes Junior, que 
as  terras  do  indigenato  não  podiam  ser  tratadas,  corno  se 
devolutas  fossem.  Faz-se  mister  registrar  o  seu  magistério, 
verbis:

"A Constituição  Federal,  no  art.  64,  determina  que 
pertencem aos  Estados  as  terras  devolutas  situadas  nos 
respectivos territórios, cabendo à União somente a porção 

4 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13456491.

Supremo Tribunal Federal

ACO 362 / MT 

Gilmar  Mendes  -,  as  autoridades  estaduais,  primeiro,  em  momento 
algum,  na  criação,  esboçaram essa  discussão  sobre  terras  devolutas  e, 
segundo, as próprias autoridades estaduais narraram e colocaram - e essa 
informação  foi  dada  à  CPI  à  época  -  cada  tribo  indígena  da  área,  os 
indivíduos, a característica, ou seja, não há como se negar essa ocupação 
tradicional dos indígenas. 

Relembro passagens decisivas da contestação, lavrada pelo eminente 
Ministro Gilmar Mendes, então Procurador da República:

O  próprio  Estado  de  Mato  Grosso,  em  nota  oficial 
assinada pelo então Chefe do Executivo Estadual, Dr. Fernando 
Corrêa  da  Costa,  afirmou,  expressamente,  a  sua  posição 
favorável  à  criação  do  Parque  Indígena  do  Xingu,  tendo  em 
vista  a  presença dos  índios  na área.  É  o  que se pode ler  na 
seguinte  passagem  do  documento  publicado  pelo  Diário  do 
Congresso Nacional, de 07.07.55, verbis:

"O Governo Estadual é favorável à criação do Parque 
Indígena  do  Xingu,  nunca,  porém  com  a  área  que  se 
pretende dar de 200.000 km2, comparável a do Estado do 
Paraná,  para  abrigar  apenas  3.000  (três  mil)  índios, 
segundo  os  cálculos  do  missionário  e  cientista  padre 
Colbachinni,  profundo conhecedor  das  Tribos  indígenas 
da região." (D.C.N., 07.07.55, seção 11, p. 1650) (Doc. 6 )

(…)
Sob o império da Constituição de 1891 já não se afigurava 

pertinente considerar corno devolutas as terras ocupadas pelos 
indígenas.  Em  erudita  conferência  proferida  na  antiga 
sociedade de Ethnographia e Civilização dos Índios, nos idos de 
1902, demonstrou o insigne Professor João Mendes Junior, que 
as  terras  do  indigenato  não  podiam  ser  tratadas,  corno  se 
devolutas  fossem.  Faz-se  mister  registrar  o  seu  magistério, 
verbis:

"A Constituição  Federal,  no  art.  64,  determina  que 
pertencem aos  Estados  as  terras  devolutas  situadas  nos 
respectivos territórios, cabendo à União somente a porção 

4 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13456491.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 19 de 99 4137



Voto - MIN. ALEXANDRE DE MORAES

ACO 362 / MT 

de  território  que  for  indispensável  para  defeza  das 
fronteiras,  fortificações,  construcções militares e estradas 
de  ferro  federaes.  Os  Estados  passaram  então,  a 
estabelecer cautelas sobre o reconhecimento dos títulos de 
domínio,  subordinados  sempre,  corno  devem  ser,  às 
regras  de  direito  civil;  além disso,  estabeleceram regras 
sobre  a  revalidação  de  títulos  de  domínio,  sobre  a 
legitimação  de  posses,  sobre  a  discriminação  das  terras 
possuídas,  das  terras  reservadas  e  das  terras  devolutas, 
devendo respeitar os princípios, regras e leis que affectam 
a acção judiciária quanto à índole da acção, visto que esta 
índole  affecta  o  direito  de  agir.  Aos Estados  ficaram as 
terras devolutas; ora, as terras do indigenato, sendo terras 
congenitamente possuídas, não são devolutas, isto é, são 
originariamente reservadas, na forma do Alvará de 1º de 
Abril de 1680 e por dedução da própria Lei de 1850 e do 
art. 24, §1º, do Decr. De 1854; as terras reservadas para o 
colonato de indígenas passaram a ser sujeitas às mesmas 
regras que as concedidas para o colonato de immigrantes, 
salvo as cautelas de orphanato em que se acham os índios 
(*);  as  leis  estadoaes  não  tiveram,  pois,  necessidade  de 
reproduzir as regras dos arts. 72 a 75 do Decr. n. 1318 de 
30  de  Janeiro  de  1854".  (Os  Indígenas  do  Brazil  e  seus 
Direitos Individuais e Políticos, 1912, pp. 61/62).” 

(...)
 “(…)  Realmente,  para  a  manutenção  de  seis  mil 

índios,  na  estimativa  mais  exagerada,  pois  o  Padre 
Colbachini,  salesiano  que  vive  há  cinquenta  anos  entre 
entre eles, os estima em 3.640, duzentos mil quilômetros 
quadrados  (200.000  Km2)  ou  sejam  vinte  milhões  de 
hectares  (20.000.000 ha.)  é  área por demais  exagerada e 
representa uma amputação ao patrimônio mato-grossense 
com  o  que  não  concordamos.  Insurgimo-nos,  também, 
contra a maneira pela qual se pleiteia a reserva das terras 
para  o  Parque,  sem  nenhum  prévio  entendimento  de 
cordialidade com o Governo do Estado que foi de início 
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atacado  violentamente  pela  maioria  dos  propugnadores 
do  Parque,  procurando  de  certa  maneira  envolver  no 
assunto  o  já  lendário  nome  do  Marechal  Rondon,  que 
repeliu essa manobra" (Doc. nº 34, Acor nº 79, Apenso nº 3, 
fI. 190).
Como se vê, as autoridades estaduais não esboçaram, em 

momento algum, qualquer tentativa de negar a existência  de 
Índios  na  área  do  Xingu.  Tanto  se  reconhecia  a  ocupação 
indígena na região, que o Senhor Governador do Estado houve 
por bem encaminhar à Comissão Parlamentar de Inquérito do 
Senado  Federal  um  levantamento  estatístico  sobre  as  tribos 
existentes, indicando, em alguns casos, a sua localização. Vale 
transcrever o documento. Verbis:

"RELAÇÃO DA POPULAÇÃO INDIGENA DO PARQUE 
DO XINGÚ, SEGUNDO O PADRE COIBACHINI

Nº  - TRIBUS   - Nº de indivíduos -  Característica
1 - Kalapalos – 80 -  A primeira que se encontra descendo o 

Kuluene.
2 - Auraes – 60 - Unidos que já possuem conhecimento de 

cerâmica.
3 - Kamaiuraes – 70 - Descendentes da tribo Tupi Grandes 

fabricantes arcos.
4 - Iavlaptis – 32 - Comuns em franca degenerescência.
5 - Aveti – 16 - Comuns em franca degenerescência.
6 - Yurunas – 32 - Já cultivam cereais, frutas e as mulheres 

cobrem parte do corpo com um saiote de algodão de fabricação 
própria.

7 -  Mehimakus – 70 -  Habitantes do Kirizevu nenhuma 
especialidade digna de nota possuem.

8 -  Kuiukúrus – 110  - É a mais guerreira da região onde 
habitam.

9 – Nafuquais – 6 -  Quase extinta
10  –  Trumais  –  1  -  Em  1950  eram  21  indivíduos, 

desapareceram dizimados pelo sarampo. Constituía tipo étnico 
distinto  falando  idioma  próprio  desconhecido  pelas  outras 
tribos.
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3 - Kamaiuraes – 70 - Descendentes da tribo Tupi Grandes 
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11 – Suiais – 40 - São ferozes, não pacificadas, se bem que 
em 1884 fosse uma grande tribo que já mantinha relações com o 
civilizado (Beiços de pau) .

12 – Xavantes – 1500 – Já pacificados parte pelo S.P.I, parte 
pela B.B.C. São nômades (8 aldeias).

13  –  Caiapós  –  700  -  Também  chamado  Tchacaramaiú. 
Localiza-se às margens do Xingu da cachoeira de Von Martius 
para baixo (beiços de paus). Os Villas-Boas que temiam esses 
indios  por  considerá-los  ferozes  só  se  aproximaram  deles 
quando lhes foi dada notícias em 1953 pelo agrimensor Fulvio 
Arri.

14 – Cajabis – 300 - Habitam as margens do Teles Pires e 
são descendentes dos Tupis.

15 – Cachimbo – 300 - Bravios, chamados pelos Villas-Boas 
de índios pretos para provocar sensacionalismo.

16  –  Matipus  –  16  -  Quase  desaparecida.  Caracteriza-se 
pela beleza das mulheres.

17 – Fchições – 60 - Habitam o Batovi. São ferozes e vivem 
lutas com os índios do Xingu.

18  –  Bacaerís  –  175  -  Catequisados  pelos  missionários 
adventistas."

(Doc. Nº 35 )”
(...)
Dentre as terras devolutas transferidas pelo Governo da 

República  para  os  Estados  da  Federação  também  estavam 
incluídas aquelas habitadas, ou ocupadas por silvícolas.”

Além disso, o laudo produzido pela perícia antropológica terminou 
por reconhecer que as terras objeto do litígio constituem área de ocupação 
histórica  e  tradicional  indígena.  A posse  em  caráter  permanente  dos 
indígenas me parece, portanto, clara, como consta nos autos:

“Definido  o  sentido  do  quesito  formulado  pela  ré 
podemos  já  reafirmar  a  resposta  afirmativa  ao  quesito  1:  As 
terras indígenas Nambikwara, Parecí, Enauenê-Nauê, também 
conhecida por Salumã, Utiariti e Tirecatinga constituem-se de 
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terras de ocupação indígena nos precisos termos do art. 231 e 
seus parágrafos da Constituição Federal de 1988, contando com 
proteção constitucional desde os idos da Carta Política de 1934. 
(fls. 2442)

Constituindo-se  em  terras  ocupadas  historicamente  e 
tradicionalmente pelos índios, supõe-se que essas terras nunca 
foram devolutas, entretanto, essa é uma questão a qual somente 
a Justiça Federal terá condições de definir, sendo justamente o 
que se discute no presente processo.

O que se pode assegurar  a  partir  dos  dados  históricos, 
etnológicos e etnográficos coletados e analisados para compor 
este relatório, é que toda a extensão dessas Terras Indígenas se 
constitui em área de ocupação histórica e tradicional indígena, 
tendo  sido,  por  este  motivo  identificadas,  demarcadas, 
homologadas e registradas tanto no Serviço de Patrimônio da 
União  quanto  nos  Cartórios  de  Registro  de  Imóveis  dos 
Municípios   em  que  se  encontram.  São,  portanto,  Terras 
Indígenas  de  propriedade  da  União  federal  e  de  usufruto 
permanente  dos  povos  indígenas  que  tradicionalmente 
ocupavam e ocupam. (fls. 2432)”

Não  é  possível,  insisto,  falar  em  terras  devolutas  ocupadas  por 
silvícolas. Ou são “devolutas”, e aí seriam do Estado. Ou são “indígenas”, 
e aí seriam da União.

Dessa  forma,  se  não  cabe  falar,  no  caso,  em  terras  devolutas, 
consequentemente, a propriedade, o domínio, não passou para o Estado 
em momento algum. Esse domínio foi  caracterizado e,  posteriormente, 
consagrado da  União,  e  a  União não precisa  indenizar,  seja  o  Estado, 
sejam  particulares,  pela  utilização  das  suas  próprias  terras  para  uma 
destinação constitucionalmente prevista, que é o reconhecimento dessas 
áreas indígenas. 

Há um precedente importante do Supremo Tribunal Federal, a ADI 
255, cujo redator para o acórdão foi o Ministro Ricardo Lewandowski, 
que trata também desse tópico, dizendo exatamente que a Constituição 
de  1891  só  reconheceu  como  áreas  devolutas  algumas  áreas  onde  se 
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comprovou, à época, a total extinção de aldeias, ou seja, nais quais não 
havia mais nenhuma ocupação.

AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE. 
INCISO X DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO 
RIO  GRANDE DO SUL.  BENS DO  ESTADO.  TERRAS  DOS 
EXTINTOS ALDEAMENTOS INDÍGENAS.  VIOLAÇÃO DOS 
ARTS.  20,  I  E  XI,  22,  CAPUT  E  INCISO  I,  E  231  DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 
EXTINÇÃO  OCORRIDA  ANTES  DO  ADVENTO  DA 
CONSTITUIÇÃO DE 1891.  ADI JULGADA PARCIALMENTE 
PROCEDENTE.  I  –  A  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal 
Federal,  por  diversas  vezes,  reconheceu  que  as  terras  dos 
aldeamentos  indígenas  que  se  extinguiram  antes  da 
Constituição de 1891, por haverem perdido o caráter de bens 
destinados  a  uso  especial,  passaram  à  categoria  de  terras 
devolutas.  II  – Uma vez reconhecidos como terras devolutas, 
por força do art.  64 da Constituição de 1891, os aldeamentos 
extintos  transferiram-se  ao  domínio  dos  Estados.  III  –  ADI 
julgada  procedente  em  parte,  para  conferir  interpretação 
conforme à Constituição ao dispositivo impugnado, a fim de 
que a sua aplicação fique adstrita aos aldeamentos indígenas 
extintos antes da edição da primeira Constituição Republicana. 
(ADI 255 Relator  Min ILMAR GALVÃO,  Relator  p/  acórdão: 
Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Tribunal  Pleno,  DJe 
245/2011)

Há, ainda, outro tópico a que faço questão de me referir,  que é a 
alegação  do  Estado  do  Mato  Grosso,  também  reforçada  da  tribuna, 
quanto à ocorrência de transferências de tribos, transferências para áreas 
do Parque do Xingu e para as outras áreas tratadas. Na verdade, para 
mim, não houve uma transferência voluntária, houve uma necessidade 
de, em determinado momento, proceder a uma adequação em virtude do 
verdadeiro  esbulho  que  ocorreu  no  Estado  do  Mato  Grosso:  a 
transferência de áreas, a venda de áreas ilicitamente, a venda de uma área 
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várias vezes maior.  A CPI chegou, à época,  à  conclusão de que se se 
fotografasse por cima o Estado do Mato Grosso, teria que ter três vezes 
mais terras em virtude dessas vendas. Também pesou a agressão que os 
índios sofreram, em determinado momento, daqueles que invadiram as 
suas terras. Isso forçou o deslocamento, só que não foram deslocamentos 
voluntários, foram deslocamentos compulsórios, em virtude da violência 
sofrida  à  época.  Isso  não  retira  a  característica  de  permanência  na 
ocupação, até porque o parque, que era previsto para 200 mil km², acabou 
sendo realizado, em determinado momento, em área muito menor, de 20 
mil km². 

Não houve, portanto, uma alteração de local, mas uma tentativa de 
proteção e concentração dos indígenas. E isso foi necessário em virtude 
das sucessivas invasões e alienações ilícitas de suas terras.

“Por  outro  lado,  afigura-se  despiciendo  ressaltar  que, 
tendo  sido  concebido  inicialmente  com  área  de  200.000 
quilômetros  quadrados,  o  Parque  Indígena  do  Xingu,  agora 
com dimensão de pouco mais de 20 mil quilômetros quadrados, 
não podia abrigar, nos seus limites, todos os grupos indígenas 
que habitavam a região. Daí as tentativas de transferência de 
alguns grupos indígenas para o interior do Parque, objetivando 
a  sua  própria  preservação  e  integridade.”  (Contestação  da 
União, fls. 790)

E isso foi reconhecido no projeto  de criação do Parque do Xingu:

“Por designação do Vice-Presidente da República, Dr. João 
Café  Filho,  a  comissão,  presidida  pelo  Brigadeiro  Raimundo 
Vasconcelos  Aboim  e  integrada  por  Heloisa  Alberto  Torres, 
Orlando Villas-Boas e Darcy Ribeiro, apresentou, em 17/4/1952, 
anteprojeto  de  lei  que  criava  o  Parque  Indígena  Xingu, 
objetivando à preservação ecológica e cultural daquela região.

Na justificação apresentada, destacava a comissão que:
"O que melhor caracteriza  as populações  do Xingu,  por 
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um  lado,  seu  mosaico  lingüístico  já  que  naquela  região  são 
falados dialetos de algumas das principais famílias linguísticas 
da América do Sul e, por outro lado, sua unidade social, tantas 
vezes  salientadas  pelos  antropólogos,  o  que  se  manifesta  na 
uniformidade cultural e nas variadas formas de relações inter-
tribais, que estabeleceram.

Esta  conformidade  cultural  das  populações  xinguanas 
impõe  um  modo  particular  de  observar  seus  problemas:  a 
necessidade de encará-los em seu conjunto, principalmente no 
que  respeita  à  atribuição  de  territórios  tribais.  Fraccionar  a 
região  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  condená-los  ao  aniquilamento. 
Qualquer  tipo  de  colonização  que  resulte  na  localização  de 
agentes  de  nossa  sociedade  entre  os  territórios  tribais 
xinguanos,  tornará  impossível  o  controle  dos  contactos 
daqueles índios com civilizados e determinará o seu extermínio. 

A  mesma  visão  de  conjunto  é  indispensável  ao 
planejamento da assistência social que lhes deve ser prestada. 
Os males que mais sofrem são comuns a todos: - decorrem do 
contato maciço que lhes foi imposto com nossa sociedade, para 
o  qual  não  estavam  preparados.  Somente  um  serviço 
assistencial conjunto, capaz de estabelecer um sistema comum 
de controle e vigilância, poderia:

1)  preparar  aqueles  selvícolas  biológica  e  culturalmente 
para enfrentar este contacto;

2)  assistir  seu  desenvolvimento  cultural,  suavizando  os 
atritos  e  pressões,  de  modo  a  permitir  que  sua  evolução 
econômica se processe em ritmo natural, a salvo de mudanças 
bruscas, que poderiam ter consequências fatais;

3) e, deste modo, assegurar as condições necessárias para 
preservar o sistema de adaptação ecológica desenvolvido numa 
experiência milenar e que constitui um patrimônio inestimável.

Ao  lado  de  sua  realidade  humana,  a  região  dos 
formadores do Xingu apresenta outros aspectos que devem ser 
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levados  em  consideração  em  qualquer  plano  de 
aproveitamento; dentre eles sobreleva o interesse científico, que 
oferecem  sua  flora  e  sua  fauna  intocadas  até  agora,  que  se 
conservam em toda a exuberância,  num país  que vem sendo 
descaracterizado  da  forma  mais  violenta  pela  destruição 
sistemática de suas feições naturais, por uma economia levada 
de improvisações e de imprevidências". (Doc. Nº 33). (fls. 769-
770)

Assim,  não  se  comprovou  a  “propriedade  do  autor”  (primeiro 
requisito necessário), nem a posse injusta do réu (segundo requisito), nem 
houve  a  indicação  da  perfeita  individualização  da  área  pleiteada pelo 
autor em ambas as ações (terceiro requisito).

Dessa forma, acompanho integralmente o belíssimo e detalhado voto 
do Ministro Relator, Ministro Marco Aurélio, para julgar improcedente 
ambas  as  ações,  acompanhando,  inclusive,  na  fixação  de  honorários 
advocatícios que fez Sua Excelência.
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Antecipação ao Voto

16/08/2017 PLENÁRIO

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 362 MATO GROSSO

ANTECIPAÇÃO DE VOTO

A  SENHORA  MINISTRA  CÁRMEN  LÚCIA  (PRESIDENTE)  - 
Senhor Ministro Edson Fachin, pediria, se Vossa Excelência me permitir e 
os  demais  Ministros,  estou  sendo  chamada  com  urgência,  agora,  no 
gabinete.  Portanto,  vou  pedir  ao  Ministro  Marco  Aurélio,  como  Vice 
Decano, que assuma. E, se me fosse permitido - vou fazer juntada de voto 
escrito -, mas antecipo meu voto para que fique o registro, porque não sei 
se dará ainda para voltar no curso desta sessão da manhã.

Estou acompanhando o Ministro-Relator nas duas ações. Acho que 
está devidamente comprovado, como já foi dito aqui, tanto no voto do 
Ministro-Relator, quanto, agora, enfatizado pelo Ministro Alexandre de 
Moraes, a ocupação tradicional que, neste caso, data de quase do tempo 
do descobrimento, como comprovado por dados que os laudos apenas 
reiteram. 

Tenho para mim que, neste caso, o domínio e a posse dos índios está 
devidamente qualificada para a verificação de que as áreas eram áreas da 
União com destinação específica. Os direitos dos indígenas àquela terra e 
a  manutenção,  portanto,  dos  atos  que  assim  garantiram  seus  direitos 
também estão devidamente comprovados, razão pela qual  como disse, 
farei  a  juntada de voto.  Mas estou acompanhandoo voto do Ministro-
Relator, quer na ACO 362 quer na ACO 366. 
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Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA

16/08/2017 PLENÁRIO

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 362 MATO GROSSO

V O T O

A Senhora Ministra Cármen Lúcia (Vogal): 

1.  Ação cível originária ajuizada por Mato Grosso contra a União e a 
Fundação Nacional  do  Índio -  Funai,  com pedido de  indenização  por 
desapropriação indireta de terras que teriam sido ilicitamente incluídas 
dentro do perímetro do Parque Nacional do Xingu.

2. Mato Grosso afirma que:
a) "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". 

b) "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)". 

c) "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". 

d) "tais transferências, não há como negar, foram efetuadas com infração à  
Constituição de 1946 (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  
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imemorial". 

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. Fundação Nacional do Índio - Funai, em contestação, sustenta não 
ser o autor legítimo possuidor da gleba de terras objeto da presente ação, 
"haja vista ser área imemorialmente indígena e, portanto, da União". Afirma 
não ter o Autor interesse de agir, sendo carecedor do direito de ação.

4. A União, em sua contestação, alega 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)” pelo  que  “a  pretensão  do  autor  ao  pagamento  de  
indenização por parte da União e da FUNAI não é tutelada pelo direito objetivo,  
sendo juridicamente impossível"; 
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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,  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,  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  
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8.  O  Ministro  Relator  indeferiu  o  pedido  de  perícia  topográfica, 
porque "o ponto controvertido no processo é unicamente a questão da presença  
tradicional de indígenas na área delineada pelo Parque Indígena do Xingu". 

9.  A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência do 
pedido:

“AÇÃO  CÍVEL  ORIGINARIA.  INDENIZAÇAO  POR  
DESAPROPRIAÇAO  INDIRETA.  CRIAÇAO  DO  PARQUE  
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INDIGENA  DO  XINGU  OUE  TERIA  INCIDIDO  SOBRE  
TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO AUTOR. ALEGAÇÃO DE  
QUE NÃO ERAM AS TERRAS, ANTES DA INSTITUIÇÃO DO  
PARQUE,MENCIONADO,  DE  POSSE  INDIGENA 
IMEMORIAL.  DISCUSSÃO  MERAMENTE  FÁTICA,  POSTO  
RECONHECER  O  ESTADO  QUE,  SE  DE  OCUPAÇÃO  
TRADICIÕNAL  INDÍGENA,  NAO  SERIA  DEVIDO  O  
PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. CONSTATAÇÃO, PELA 
PERÍCIA  ANTROPOLOGICA  REALIZADA,  DA  PRESENÇA 
INDÍGENA NA AREA DESDE MUITO ANTES DA CRIAÇAO  
DO PAROUE. ELEMENTOS CONSTANTES DOS- AUTOS OUE  
NÃO  LEVAM  A  CONCLUSÃO  DIVERSA.  PARECER  PELA 
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO”.

10. O Parque Nacional do Xingu, atualmente denominado Parque 
Indígena  do  Xingu,  ao  qual  teriam  sido  indevidamente  incorporadas 
terras  devolutas  patrimoniais  de propriedade do Autor1 sem o devido 
processo expropriatório, foi criado sob a égide da Constituição de 1946, 
pelo Decreto federal n. 50.455 de 14.4.1961.

Ao parque foram destinados 22.000 Km2 de terras, entre os paralelos 
10º e 12º,  localizados nos municípios de Chapada dos Guimarães e da 
Barra do Garças, ambos às margens do rio Xingu. 

11. Como argumentou o Autor, “omissa a Constituição da República de  
1891, já a partir da Constituição de 1.934 (art. 129) , até a Constituição de 1.946  
(art.  216)  ,  os  Estados  da  Federação  tinham  por  obrigação  constitucional  
respeitar  a  posse  dos  silvícolas  nas  terras  devolutas  estaduais,  e  onde  eles  
estivessem permanentemente localizados” (inicial, fl. 3).

1 art. 64 da Constituição da República de 1891: “Art 64 - Pertencem aos Estados as minas  

e terras devolutas situadas nos seus respectivos territórios, cabendo à União somente a porção do  

território  que  for  indispensável  para  a  defesa  das  fronteiras,  fortificações,  construções  militares  e  

estradas de ferro federais.

Parágrafo único - Os próprios nacionais, que não forem necessários para o serviço da União, passarão  

ao domínio dos Estados, em cujo território estiverem situados.”
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12. No voto que proferi no ‘caso Raposa-Serra do Sol’ (Pet n. 3.388, 
Relator o Ministro Carlos Britto, DJe 24.9.2009), observei que, embora as 
Constituições  brasileiras  somente tenham cuidado,  especificamente,  do 
tema referente aos direitos dos indígenas desde 1934, a matéria foi objeto 
de  legislação  antes  mesmo  da  formação  do  Estado  brasileiro,  como 
demonstra a lição de João Mendes Júnior em seu trabalho “Os indígenas  
do  Brazil,  seus  direitos  individuais  e  políticos”  (São  Paulo:  Typ.  Hennies, 
Irmãos, 1912), que faz remissão ao Alvará de 1º de Abril de 1680 a origem 
do indigenato,  a distinguir a posse dos indígenas sobre suas terras da 
posse de ocupação. 

Naquele estudo, o autor paulista realçou situação retratada nestes 
autos e que não pode ser desconsiderada sequer após quase cem anos de 
sua exposição:

“Os pobres índios não tinham cônsules que por eles interviesse,  
não tinham juízes que lhes reconhecessem direito ao trabalho: fizeram  
justiça  por  si,  tanto  quanto  deles  não  era  lícito  esperar,  porque  
limitaram-se à evasão e à dispersão. Fugiram alguns; pois, apesar de  
todas as calúnias, quando queremos derrubar matas e trabalhos mais  
pesados,  não recorremos aos  compatriotas de nossos avós europeus,  
mas  aos  descendentes  dos  nossos  índios,  aos  nossos  caboclos,  aos  
nossos caipiras” (op. cit., p. 54).

13. No julgamento  da  Ação Cível  Originária  n.  469,  iniciado2 em 
15.5.2002,  o  então  Relator,  Ministro  Ilmar  Galvão,  demonstrou  que  as 
terras de posse permanente dos indígenas não passaram ao domínio dos 
Estados como terras devolutas.

Lembrou aquele Ministro que, no Brasil, o domínio privado derivou 
do público “por meio de grandes doações territoriais”, tendo sido a Lei de 
Terras (Lei n. 601, de 18.9.1850) regulamentada pelo Decreto n. 1.318, de 

2 Julgamento interrompido por pedido de vista do Ministro Nelson Jobim, por mim 

herdado  na  condição  de  sucessora  de  Sua  Excelência  e  devolvido  para  julgamento  na 

presente data. 
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30.01.1854, ao distinguir glebas não ocupadas daquelas particulares e de 
uso  governamental  e  na  qual  inicialmente  se  dispôs  sobre  as  terras 
devolutas do Império.

Por  exclusão,  foram  consideradas  devolutas  terras  que  não  se 
“acha[ssem] no domínio particular, por efeito de qualquer título legítimo” e as 
não “havidas por sesmarias e outras concessões do Governo”3. Entre as terras 
concedidas pela União, mesmo antes da Lei n. 601, de 1850,  incluíam-se 
as ocupadas pelos índios, não consideradas, portanto, terras devolutas. 

Desde  1680,  o  alvará  que  tratava  das  sesmarias  concedidas  pela 
Coroa (1º.4.1680) reconhecia e ressalvava o senhorio "primário e natural” 
dos indígenas sobre as terras por eles ocupadas. 

Posteriormente,  a  chamada  Lei  Pombalina,  de  1755,  na  linha  do 
estabelecido pelo Alvará de 1º.4.1680, aprimorou sensivelmente a tutela 
legal dos direitos indígenas, por ordem da Coroa portuguesa, entre os 
quais o de “inteiro domínio e pacífica posse das terras ... para gozarem delas por  
si e todos seus herdeiros".

 Tanto se manteve reconhecido pelo Príncipe Regente Dom Pedro, na 
consagração  do  indigenato.  Esse,  diversamente  da  ocupação,  não  se 
sujeitava à legitimação,  “visto cuidar-se de título congênito,  ao passo que a  
ocupação era título adquirido”:

“Com  efeito,  trata-se  de  terras  acerca  das  quais  D.  Pedro,  

3 Lei Imperial n. 601 de 18.9.1850 “Art. 3º São terras devolutas:

§ 1º As que não se acharem applicadas a algum uso publico nacional, provincial, ou municipal.

§ 2º As que não se acharem no dominio particular por qualquer titulo legitimo, nem forem havidas por  

sesmarias e outras concessões do Governo Geral ou Provincial, não incursas em commisso por falta do  

cumprimento das condições de medição, confirmação e cultura.

§ 3º As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras concessões do Governo, que, apezar de  

incursas em commisso, forem revalidadas por esta Lei.

§ 4º As que não se acharem occupadas por posses, que, apezar de não se fundarem em titulo legal,  

forem legitimadas por esta Lei”.
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Príncipe  de  Portugal  e  dos  Algarves,  como  Regente  e  sucessor,  
determinou,  ‘para  que  os...  Gentios...  melhor  se  conservem  nas  
Aldêas’, pelo ‘Alvará do 1.° de Abril de 1680’, in verbis:

‘Hei por bem, que sejão senhores de suas fazendas, como o são no  
Sertão, sem lhes poderem ser tomadas, nem sobre elas se lhes fazer  
moléstia.  E  o  Governador...  assignará  aos  que  descerem do  Sertão,  
lugares convenientes para nelles lavrarem e cultivarem; e não poderão  
ser  mudados  dos  ditos  lugares  contra  sua  vontade,  nem  serão  
obrigados a pagar foro, ou tributo algum das ditas terras, ainda que  
estejão  dadas  em  sesmarias  a  pessoas  particulares,  porque  na  
concessão destas se reserva sempre o prejuízo de terceiro, e muito mais  
se entende, e quero se entenda ser reservado o prejuízo e direito dos  
Indios,  primários  e  naturaes  senhores  dellas.’  ...sustentando-se  os  
Indios,  a  cujo  favor  se  fizerem  as  ditas  demarcações,  no  inteiro  
domínio  e  pacífica  posse  das  terras,  que  se  lhes  adjudicarem  para  
gozarem dellas per si e todos seus herdeiros.’

Por  meio  do  referido  documento  ——  expedido  inicialmente  
para o ‘Estado do Grão-Pará e Maranhão’ e, posteriormente, estendido  
a toda a Colônia, por alvará de 8 de maio de 1758, de D. José, Rei de  
Portugal e Algarves —— foi reconhecido aos índios o domínio sobre  
as terras por eles habitadas.

Trata-se,  aí,  da  figura  do  indigenato  que,  diferentemente  da  
ocupação, não estava sujeita a legitimação, visto cuidar-se de título  
congênito,  ao  passo  que  a  ocupação  era  título  adquirido,  como  
esclarece  João  Mendes  Júnior  (in  ‘Os  Indígenas  do  Brasil  e  seus  
Direitos’, SP, 1912, p. 58), nestes termos:  

‘Não quero chegar até o ponto de affirmar, como P. J. Proudhon,  
nos  Essais d’une philos.  populaire,  que  — ‘o indigenato é  a  única  
verdadeira fonte jurídica da posse territorial’; mas, sem desconhecer as  
outras fontes, já os philosophos gregos affirmavam que o indigenato é  
um título congênito, ao passo que a occupação é um título adquirido.  
Conquanto o indigenato não seja a única verdadeira fonte jurídica da  
posse territorial, todos reconhecem que é, na phrase do Alv. De 1.° de  
Abril de l680, ‘a primária, naturalmente e virtualmente reservada’,  
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conseguinte, o indigenato não é um facto dependente de legitimação,  
ao passo que a occupação, como facto posterir, depende de requisitos  
que a legitimem.

Procurando traduzir o significado, para os índios, das terras por  
eles ocupadas, ou mais precisamente, o espírito do indigenato, Carlos  
Minc,  citado  por  Luís  Felipe  Bruno  (in  “Direito  Indigenista  
Brasileiro”, edit. LTR, 1996, pp. 44/45), transcreve parte da resposta  
enviada  ao  Presidente  dos  Estados  Unidos  pelo  Chefe  da  Nação  
Seattle, em face da proposta de aquisição de parte do território por eles  
ocupado, a qual, por oportuno, vale aqui transcrever:

“Como se pode comprar ou vender o firmamento,  ou ainda o  
calor da terra? Tal idéia nos é desconhecida (...). Somos parte da terra,  
do mesmo modo que ela é parte de nós próprios.  As flores, o urso e a  
águia  são  nossos  irmãos  (...).  Sabemos  que  o  homem  branco  não  
compreende nosso modo de vida porque ele vê um estranho que chega  
de noite e tira da terra o que ele necessita (...). Trata sua mãe, a terra, e  
a seu irmão, o firmamento, como objetos que se compram, se exploram  
e se vendem (...) o seu apetite devorará a terra, deixando atrás de si só  
o deserto.  (...) só de ver as vossas cidades, entristecem-se os olhos do  
pele vermelha. (...) o homem branco não parece estar consciente do ar  
que respira; como um moribundo que agoniza durante muitos dias é  
insensível  ao  mau  cheiro  (...).  Tudo  quanto  acontecer  à  terra  
acontecerá aos filhos da terra (...) isto sabemos: a terra não pertence  
aos homens: os homens pertencem à terra” (América, 1854)”. 

Em  03.06.1833,  a  Regência  Trina,  dando  execução  a  lei  de  
27.10.1831,  “tomando  em  consideração  que,  com  a  extinção  dos  
lugares dos Ouvidores das comarcas, ...nenhuma providência se deu  
acerca da administração dos bens pertencentes aos Índios...”, houve  
por bem “encarregar a administração delles aos Juízes de Orphãos dos  
municípios respectivos, em quanto pela Assembléa Geral se não derem  
outras providências a tal respeito.” A disposição revela que os índios,  
então, conquanto contemplados com a titularidade das terras por eles  
ocupadas,  já  se  achavam  sob  a  tutela  de  um  órgão  público,  
primeiramente, dos Ouvidores das Comarcas e, ao depois, dos Juízes  
de Órfãos. (…)

Fora de dúvida, portanto, que essas terras, seja as da primeira  
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espécie, seja as da segunda, enquanto habitadas pelos índios, não se  
incluíam entre as terras devolutas, visto, no primeiro caso, haverem  
sido  reconhecidas  pela  Coroa  como  pertencentes  aos  índios,  como  
“primários  e  naturais  senhores  delas”  e,  no  segundo,  terem  sido  
destinadas  ao  usufruto  dos  aborígenes”  (ACO  n.  469,  voto  do 
Ministro Relator Ilmar Galvão, Sessão de 15.5.2002).

Na Lei  imperial  n.  601,  nos termos de seu art4.  12,  estabeleceu-se 
ainda  que  o  Estado  reservaria  das  terras  devolutas  as  que  julgasse 
necessárias para a colonização indígena.

Em 30.1.1854,  nos termos do Decreto n.  1.318,  a  Lei  de Terras foi 
regulamentada, dispondo-se em seu art. 75:

“As terras reservadas para colonisação de indigenas, e por elles  
distribuidas,  são  destinadas  ao  seu  usofructo;  e  não  poderão  ser  
alienadas, em quanto o Governo Imperial, por acto especial, não lhes  
conceder o pleno gozo dellas, por assim o permittir o seu estado de  
civilisação”.

Como visto naquele precedente, o Ministro Ilmar Galvão concluiu 
reconhecendo  em  favor  dos  índios  o  domínio  das  terras  onde 
permanentemente localizados e o usufruto daquelas outras reservadas à 
sua colonização, pela que,  enquanto por eles habitadas, não poderiam ser 
consideradas devolutas.

Assentou que, “ao longo do tempo, foi ocorrendo a extinção de antigos  
aldeamentos e, consequentemente, o abandono das antigas ocupações e reservas  
pelos indígenas, seja por haverem passado a integrar o meio civilizado, seja por  
efeito  de  expulsão  e,  mesmo,  de  dizimação”,  pelo  que  surgiram  normas 
autorizativas ao Estado nacional de alienar as terras das aldeias extintas.

Esclareceu  terem  sido  “arrecadados,  como  terras  devolutas,  os  
4 “Art. 12. O Governo reservará das terras  devolutas as que julgar  necessarias:  1º,  para a  

colonisação dos indigenas; 2º, para a fundação de povoações, abertura de estradas, e quaesquer outras  

servidões, e assento de estabelecimentos publicos: 3º, para a construção naval”.
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aldeamentos extintos ou as reservas abandonadas, permanecendo o remanescente  
das  terras  da  primeira  espécie  [terras  de  ocupação  permanente]  como  de  
domínio dos índios e,  as da segunda  [terras reservadas para a colonização 
indígena] como terras públicas afetadas a um objetivo de interesse público”:

“M. LINHARES DE LACERDA, da mesma opinião, observa  
(“Tratado das Terras do Brasil”, Vol. I, p. 135), que 

‘...são inúmeros os atos do Governo que mandam extinguir os  
aldeamentos de índios, vender as respectivas terras ou dar-lhes outro  
destino.  São exemplos  disso:  o  Aviso  de  21 de  outubro de  1850;  o  
Aviso de 16 de janeiro de 1851; Ord. n° 44 de 21 de janeiro de 1856; e  
Avisos de 21 de abril de 1857 e 21 de julho de 1858. Acrescente-se o  
Decreto n. 2.672 de 20 de outubro de 1875; a Ord. de 18 de dezembro  
de 1852; os Avisos de 20 de maio de 1869; Aviso de 16 de agosto de  
1858; art. 11, § 8.° da Lei n. 1.114, de 27 de setembro de 1860, etc. ...  
Em 1878 nada menos de três Avisos de 8 de abril, 17 de maio e 21 de  
maio, ainda tratavam de extinguir aldeamentos de índios...” (…)

Vê-se,  portanto,  que  somente  foram arrecadados,  como  terras  
devolutas,  os  aldeamentos  extintos  ou  as  reservas  abandonadas,  
permanecendo o remanescente das terras da primeira espécie como de  
domínio dos índios e, as da segunda, como terras públicas afetadas a  
um objetivo de interesse público”  (ACO n. 469, voto do Ministro 
Relator Ilmar Galvão, Sessão de 15.5.2002).. 

Entretanto,  no  art.  64  da  Constituição  de  1891,  destinou-se  tão 
somente “aos Estados as minas e terras devolutas situadas nos seus respectivos  
territórios”,  pelo  que  concluiu  o  Ministro  Ilmar  Glvão,  ter-se-iam 
transferido  aos  Estados  as  terras  devolutas,  mas  não  “os  aldeamentos  
indígenas  que  não  se  encontravam extintos5 e  que,  portanto,  pertenciam aos  
índios e nem, tampouco, as terras das reservas indígenas, terras públicas que  
continuaram integrando o patrimônio da União, afetadas ao usufruto deles”.

5 A súmula  n.  650  deste  Supremo Tribunal  assenta  que  “os  incisos  I  e  IX do  art.  20 da  

Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas  

em passado remoto” (fls. 6.042-6.052, vol. XIX). Na espécie, todavia, os laudos antropológicos 

atestam a posse imemorial indígena.  
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Assinalou  ainda  que  “muitos,  entretanto,  assim  não  entenderam,  
gerando, essa visão equivocada de que as terras indígenas eram devolutas e essas  
pertenciam aos estados”, razão pela qual, no art. 3º do Decreto n. 736/1936, 
para  estancar  dúvidas,  impôs-se  ao  Serviço  de  Proteção  aos  Índios  o 
dever de promover atos “para impedir que as terras habitadas pelos silvícolas  
sejam tratadas como se devolutas fossem”.

Pela Constituição de 1934, estabeleceu-se: 
“Art. 129 - Será respeitada a posse de terras de silvícolas que  

nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto,  
vedado aliená-las”.

Na  Carta  de  1937  e  na  Constituição  de  1946  se  reproduziu  essa 
norma nos respectivos artigos 154 e 216.

Pelo art. 1º do Decreto-Lei n. 9.760/1946 se incluíram entre os bens 
imóveis  da  União  “os  terrenos  dos  extintos  aldeamentos  de  índios  e  das  
colônias  militares,  que  não  tenham passado,  legalmente,  para  o  domínio  dos  
Estados, Municípios ou particulares”.

No art. 4º, inc. IV, da Carta de 1967, se incluíram as terras ocupadas 
pelos indígenas entre os bens da União e no art. 186 se determinou:

“É assegurada aos silvícolas a posse permanente das terras que  
habitam e reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos  
naturais e de todas as utilidades nelas existentes”.

No art. 198 da Emenda Constitucional n. 1/1969 se dispôs: 
“Art. 198. As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis  

nos têrmos que a lei  federal determinar, a êles cabendo a sua posse  
permanente e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo  
das riquezas naturais e de tôdas as utilidades nelas existentes. 

§  1º  Ficam  declaradas  a  nulidade  e  a  extinção  dos  efeitos  
jurídicos de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio,  a  
posse ou a ocupação de terras habitadas pelos silvícolas. 

§ 2º A nulidade e extinção de que trata o parágrafo anterior não  
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dão aos ocupantes direito  a qualquer  ação ou indenização contra a  
União e a Fundação Nacional do Índio”.

No art.  21  da  Lei  n.  6.001  (Estatuto  do  Índio),  de  19.12.1973,  aw 
estatuiu: 

“As  terras  espontânea  e  definitivamente  abandonadas  por  
comunidade  indígena  ou  grupo  tribal,  reverterão  (...)  à  posse  e  
domínio da União”.

Com esse quadro normativo, a conclusão do Ministro Ilmar Galvão 
na ACO n. 469:

“Certo,  portanto,  que  as  terras  indígenas  consideradas  
integrantes do domínio da União e sobre as quais passaram os índios,  
com a Carta de 1937, à qualidade de usufrutuários são aquelas objeto  
de ocupação permanente.

Mister,  entretanto,  estabelecer,  no tempo,  um marco divisório  
dessa ocupação, com vista à composição de eventuais conflitos de posse  
e, consequentemente, de propriedade. 

A tarefa não é difícil. Com efeito, se as terras dos índios, por não  
serem devolutas,  não passaram para  o  domínio  dos  Estados  com a  
Carta de 1891 e se a sua desafetação, após a promulgação da referida  
Carta,  não  teve  por  efeito  senão  sua  incorporação  ao  domínio  da  
União, logicamente, não pode ser outro o marco a ser fixado senão o  
advento da primeira Constituição republicana, sendo fora de dúvida  
que  as  terras  então  ocupadas  pelos  índios,  seja  por  ocupação  
originária, seja por efeito da instituição de reserva, não decaíram do  
domínio da União. 

Somente os aldeamentos que, então, se achavam extintos e que,  
por isso, já anteriormente passaram à categoria de terras devolutas,  
conforme  acima  demonstrado,  foram  transferidos  ao  domínio  dos  
Estados“.

Como demonstrado pelo Ministro Ilmar Galvão naquela Ação Cível 
Originária n. 469, as terras de ocupação permanente dos indígenas não 
eram  terras  devolutas  e  não  passaram  a  integrar  o  patrimônio  dos 
Estados com a Constituição de 1891, passando a posse dos silvícolas a ser 
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protegida constitucionalmente desde 1934.

14.  Na  Constituição  da  República  de  1988  se  fortaleceu, 
expressamente, a tutela do indigenato, definidas entre os bens da União 
as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios (art6.  20,  inc.  XI),  aos 
quais se reconheceu como imprescritíveis os direitos delas decorrentes, 
garantindo-lhes a posse e exclusivo usufruto, nos termos do seu art. 231: 

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

§ 1º 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  a  seu  bem-estar  e  as  necessárias  a  sua  
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-
se  a  sua  posse  permanente,  cabendo-lhes  o  usufruto  exclusivo  das  
riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

§  3º  O  aproveitamento  dos  recursos  hídricos,  incluídos  os  
potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em  
terras  indígenas  só  podem  ser  efetivados  com  autorização  do  
Congresso  Nacional,  ouvidas  as  comunidades  afetadas,  ficando-lhes  
assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.

§  4º  As  terras  de  que  trata  este  artigo  são  inalienáveis  e  
indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.

§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras,  
salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe  
ou epidemia que ponha em risco sua população,  ou no interesse da  

6 “Art. 20. São bens da União:

XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios”.
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soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido,  
em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.

Em seu § 6º:
“§ 6º 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,  ressalvado  relevante  
interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar,  
não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações  
contra  a  União,  salvo,  na  forma  da  lei,  quanto  às  benfeitorias  
derivadas da ocupação de boa fé”.

Assente,  pois,  nas palavras do Ministro Ayres Brito que  “as terras  
indígenas se inscrevem entre os bens da União, e, nessa medida, são constitutivas  
de um patrimônio cuja titularidade não é partilhada com nenhum outro sujeito  
jurídico, seja de direito público interno, seja de direito público externo, nem por  
isso  os  índios  nelas  permanentemente  situados  deixam  de  manter  vínculos  
jurídicos com os Estados e Municípios que as envolvam. Como sucede, aliás, com  
toda população radicada no território brasileiro, a entretecer com a União e os  
nossos Estados e Municípios (além do Distrito Federal, conforme o caso) relações  
jurídicas tanto de proteção como de controle, notadamente nos setores da saúde,  
educação, meio ambiente e segurança pública, aqui embutidas as atividades de  
defesa civil” (Pet 3388, Relator Ministro Carlos Britto, Pleno, Dje 25.9.2009). 

15. Afirmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal até mesmo 
quanto à nulidade de títulos de propriedade de imóveis rurais incidentes 
sobre terras de posse imemorial indígena, como, por exemplo, de títulos 
rurais concedidos por Minas Gerais a particulares:

“EMENTA:  -  AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA.  TÍTULOS  DE  
PROPRIEDADE  INCIDENTES  SOBRE  ÁREA  INDÍGENA.  
NULIDADE.

Ação  declaratória  de  nulidade  de  títulos  de  propriedade  de  
imóveis rurais, concedidos pelo governo do Estado de Minas Gerais e  
incidentes sobre área indígena imemorialmente ocupada pelos índios  
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Krenak  e  outros  grupos.  Procedência  do  pedido”  (Ação  Cível 
Originária  n.  323/MG  Relator  o  Ministro  Francisco  Rezek, 
Plenário, DJ 8.4.1994).

16. Também em 2.5.2012, este Supremo Tribunal julgou procedente a 
Ação  Cível  Originária  n.  312/BA,  Relator  o  Ministro  Eros  Grau, 
ressaltando, assim como na Ação Cível Originária n. 323/MG, que “a baixa  
demografia  indígena  na  região  em  determinados  momentos  históricos,  
principalmente quando decorrente de esbulhos perpetrados pelo forasteiro,  não  
consubstancia  óbice  ao  reconhecimento  do  caráter  permanente  da  posse  dos  
silvícolas”.

O  Ministro  Relator  concluiu  que  a  “perícia  antropológica  [teria] 
comprova[do]  que a área em litígio consubstancia[va]  terra indígena”,  pois a 
“presença de silvícolas  [teria sido]  constante,  com variações populacionais ao  
longo do tempo”. Assentou serem as terras bens da União, a inviabilizar a 
venda pela Bahia, fazendo constar do seu voto:

“Disputa por terra indígena entre quem quer que seja e índios  
consubstancia, no Brasil, algo juridicamente impossível. Na vigência  
da Constituição de 1967 as terras ocupadas pelos índios são bens da  
União  (art.  4º,  IV),  sendo  assegurada  aos  silvícolas  a  posse  
permanente  das  terras  que  habitam e  reconhecido  o  seu  direito  ao  
usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas  
existentes (art. 186). Quanto a este aspecto, leio a nossa Súmula 480:  
“Pertencem ao  domínio  e  administração  da  União,  nos  termos  dos  
arts. 4º, IV, e 186, da Constituição Federal de 1967, as terras ocupadas  
por  silvícolas”  (Redator  para  o  acórdão  o  Ministro  Luiz  Fux, 
Plenário, DJe 21.3.2013).

Assentou-se  no  precedente  que,  demonstrada  a  presença  de 
indígenas  quando  da  outorga  da  Carta  de  1967  (pois  os  títulos  de 
propriedade particular  outorgados antes  da Carta  de  1967 não faziam 
referência a imóvel situado no interior das terra, objeto da ação), a área 
atinente  à  reserva Caramuru-Catarina-Paraguaçu consubstanciava terra 
indígena,  pelo que descabida a alegação de alguns réus no sentido da 
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existentes (art. 186). Quanto a este aspecto, leio a nossa Súmula 480:  
“Pertencem ao  domínio  e  administração  da  União,  nos  termos  dos  
arts. 4º, IV, e 186, da Constituição Federal de 1967, as terras ocupadas  
por  silvícolas”  (Redator  para  o  acórdão  o  Ministro  Luiz  Fux, 
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necessidade de transferência dessas terras pela Bahia à União.

Quanto aos títulos de domínio juntados aos autos e concernentes a 
imóveis situados no interior da reserva, o Ministro realçou serem todos 
eles  posteriores  ao  início  de  vigência  da  Carta  de  1967,  donde  sua 
invalidade, porque decorrentes de aquisição a non domino por integrarem 
patrimônio da União quando de suas concessões pela Bahia (Súmula n. 
480), havendo mesmo notícia de indenização, pela Funai, de benfeitorias 
realizadas em algumas dessas áreas. 

Ainda  naquela  Ação  Cível  Originária  n.  312/BA,  assentei  que 
“somente concluindo pela inexistência da reserva é que se poderia ter como válida  
a celebração, pelo Estado, de negócio jurídico com as terras indígenas tidas por  
abandonadas, não incidindo, em relação a elas, o disposto no parágrafo 1º do art.  
198 da Carta de 1967 (‘§ 1º Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos  
jurídicos de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a  
ocupação de terras habitadas pelos silvícolas’)”. Acompanhei, então, o Relator 
e concluí:

“(...) a delimitação, ainda que sem o aperfeiçoamento formal do  
processo demarcatório, pela ausência de sua homologação, não pode ser  
óbice ao reconhecimento das terras indígenas, sobre elas incidindo a  
impossibilidade  de  se  ter  por  válidos  atos  jurídicos  firmados  por  
particulares com o Estado da Bahia. (…)

Mas não é possível desconsiderar o entendimento doutrinário e  
jurisprudencial  no  sentido  de  que  as  terras  ocupadas  pelos  índios  
certamente não eram devolutas, não havendo falar, portanto, de sua  
integração ao patrimônio dos Estados.

O  que  anoto  é  que,  sem  o  aperfeiçoamento  do  processo  
demarcatório  pela  ausência  da  homologação,  situação  antes  
mencionada,  a  incidência  da  proteção  constitucional  depende  da  
comprovação  fática  da  caracterização  de  determinada  área  como  
habitat de certa etnia. ” (voto por mim proferido na ACO n. 312, 
Relator o Ministro Eros Grau, Pleno, Dje 21.3.2013) .

17. O  recente  balizamento  dos  critérios  de  demarcação  de  terras 
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indígenas, levado a efeito por este Supremo Tribunal no julgamento do 
denominado  ‘caso  Raposa  –  Serra  do  Sol’  (PET  n.  3.388),  Relator  o 
Ministro Ayres Britto, não se contrapõe a esse entendimento. 

Discutia-se, naquele caso, a demarcação, em 2005, de terra indígena 
em Roraima. Ali não havia, portanto, implicações de direito intertemporal 
havidas na espécie.

Embora se tenha fixado a data da promulgação da Constituição da 
República  de  1988  como  marco  temporal  para  o  reconhecimento  aos 
índios “dos direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam”, reconheceu-
se  a  necessidade  de  depuração  da  “continuidade  suficiente  da  posse  
indígena”, no decorrer do tempo ser até o dia 5 de outubro de 1988:

“I – o marco temporal da ocupação. Aqui, é preciso ver que a  
nossa Lei Maior trabalhou com data certa: a data da promulgação dela  
própria (5 de outubro de 1988) como insubstituível referencial para o  
reconhecimento,  aos  índios,  “dos  direitos  sobre  as  terras  que  
tradicionalmente  ocupam”.  Terras  que  tradicionalmente  ocupam,  
atente-se, e não aquelas que venham a ocupar. Tampouco as terras já  
ocupadas  em outras  épocas,  mas  sem continuidade  suficiente  para  
alcançar o marco objetivo do dia 5 de outubro de 1988. Marco objetivo  
que reflete o decidido propósito constitucional de colocar uma pá de cal  
nas intermináveis discussões sobre qualquer outra referência temporal  
de  ocupação de  área  indígena.  Mesmo que essa referência  estivesse  
grafada em Constituição anterior. É exprimir: a data de verificação do  
fato  em si  da ocupação  fundiária  é  o  dia  5  de  outubro  de  1988,  e  
nenhum outro. Com o que se evita, a um só tempo: a) a fraude da  
subitânea proliferação de aldeias, inclusive mediante o recrutamento  
de  índios de  outras  regiões  do Brasil,  quando não de  outros países  
vizinhos, sob o único propósito de artificializar a expansão dos lindes  
da  demarcação;  b)  a  violência  da  expulsão  de  índios  para  
descaracterizar a tradicionalidade da posse das suas terras, à data da  
vigente Constituição. Numa palavra, o entrar em vigor da nova Lei  
Fundamental  Brasileira  é  a  chapa radiográfica  da questão indígena  
nesse delicado tema da ocupação das terras a demarcar pela União  
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para a posse permanente e usufruto exclusivo dessa ou daquela etnia  
aborígine. Exclusivo uso e fruição (usufruto é isso, conforme Pontes  
de  Miranda)  quanto  às  “riquezas  do  solo,  dos  rios  e  dos  lagos”  
existentes na área objeto de precisa demarcação (§ 2º do art. art. 231),  
devido a que “os recursos minerais, inclusive os do subsolo”, já fazem  
parte de uma outra categoria de “bens da União” (inciso IX do art. 20  
da CF);

II – o marco da tradicionalidade da ocupação. Não basta, porém,  
constatar  uma ocupação  fundiária  coincidente  com o  dia  e  ano  da  
promulgação do nosso Texto Magno. É preciso ainda que esse estar  
coletivamente situado em certo espaço fundiário se revista do caráter  
da  perdurabilidade.  Mas  um  tipo  qualificadamente  tradicional  de  
perdurabilidade  da  ocupação  indígena,  no  sentido  entre  anímico  e  
psíquico de que viver em determinadas terras é tanto pertencer a elas  
quanto elas pertencerem a eles, os índios (“Anna Pata, Anna Yan”:  
“Nossa  Terra,  Nossa  Mãe”).  Espécie  de  cosmogonia  ou  pacto  de  
sangue que o suceder das gerações mantém incólume, não entre os  
índios enquanto sujeitos e as suas terras enquanto objeto, mas entre  
dois sujeitos de uma só realidade telúrica: os índios e as terras por ele  
ocupadas. As terras, então, a assumir o status de algo mais que útil  
para ser  um ente.  A encarnação  de  um espírito  protetor.  Um bem  
sentidamente congênito, porque expressivo da mais natural e sagrada  
continuidade etnográfica, marcada pelo fato de cada geração aborígine  
transmitir a outra, informalmente ou sem a menor precisão de registro  
oficial,  todo  o  espaço  físico  de  que  se  valeu  para  produzir  
economicamente,  procriar  e  construir  as  bases  da  sua  comunicação 
linguística  e  social  genérica.  Nada  que  sinalize,  portanto,  
documentação dominial ou formação de uma cadeia sucessória. E tudo  
a expressar, na perspectiva da formação histórica do povo brasileiro, a  
mais originária mundividência ou cosmovisão. Noutros termos, tudo  
a  configurar  um  padrão  de  cultura  nacional  precedente  à  do  
colonizador branco e mais ainda a do negro importado do continente  
africano.  A  mais  antiga  expressão  da  cultura  brasileira,  destarte,  
sendo essa uma das principais razões de a nossa Lei Maior falar do  
reconhecimento  dos  “direitos  originários  sobre  as  terras  que  
tradicionalmente  ocupam”.  O  termo  “originários”  a  traduzir  uma  
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situação  jurídico-subjetiva  mais  antiga  do  que  qualquer  outra,  de  
maneira a preponderar sobre eventuais escrituras públicas ou títulos  
de legitimação de posse em favor de não-índios. Termo sinônimo de  
primevo, em rigor, porque revelador de uma cultura pré-européia ou  
ainda  não  civilizada.  A primeira  de  todas  as  formas  de  cultura  e  
civilização genuinamente brasileiras, merecedora de uma qualificação  
jurídica  tão  superlativa  a  ponto  de  a  Constituição  dizer  que  “os  
direitos originários” sobre as terras indígenas não eram propriamente  
outorgados  ou  concedidos,  porém,  mais  que  isso,  “reconhecidos”  
(parte inicial do art. 231, caput); isto é, direitos que os mais antigos  
usos  e  costumes  brasileiros  já  consagravam  por  um  modo  tão  
legitimador  que  à  Assembleia  Nacional  Constituinte  de  1987/1988  
não restava  senão  atender  ao dever  de  consciência  de  um explícito  
reconhecimento.  Daí  a  regra  de  que  “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,  ressalvado  interesse  público  da  União,  segundo  o  que  
dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito  
a  indenização  ou  a  ações  contra  a  União,  salvo,  na  forma  da  lei,  
quanto a benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé”.  Pelo  que o  
direito por continuidade histórica prevalece, conforme dito, até mesmo  
sobre  o  direito  adquirido  por  título  cartorário  ou concessão  estatal.  
Também  assim  o  prefalado  absurdo  jurídico  de  se  afirmar’”  (DJe 
24.9.2009).

Sobre a matéria o Ministro Carlos Britto, Relator daquele caso, após 
enfatizar  que o  intervalo  fundiário  que se  forma entre  diversas  etnias 
indígenas  “não  é  um  indiferente  jurídico:  ele  cai  sob  o  regime  comum  da  
propriedade privada, ou é automaticamente incorporado aos bens de um certo  
Estado-membro  como  terra  devoluta,  ou  se  disponibiliza  para  a  criação  e  
instalação de um novo Município” (item 94), advertiu:

“95. ... se, à época do seu descobrimento, o Brasil foi por inteiro  
das populações indígenas, o fato é que o processo de colonização se deu  
também  pela  miscigenação  racial  e  retração  de  tais  populações  
aborígines.  Retração  que  deve  ser  contemporaneamente  espontânea,  

19 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13591049.

Supremo Tribunal Federal

ACO 362 / MT 

situação  jurídico-subjetiva  mais  antiga  do  que  qualquer  outra,  de  
maneira a preponderar sobre eventuais escrituras públicas ou títulos  
de legitimação de posse em favor de não-índios. Termo sinônimo de  
primevo, em rigor, porque revelador de uma cultura pré-européia ou  
ainda  não  civilizada.  A primeira  de  todas  as  formas  de  cultura  e  
civilização genuinamente brasileiras, merecedora de uma qualificação  
jurídica  tão  superlativa  a  ponto  de  a  Constituição  dizer  que  “os  
direitos originários” sobre as terras indígenas não eram propriamente  
outorgados  ou  concedidos,  porém,  mais  que  isso,  “reconhecidos”  
(parte inicial do art. 231, caput); isto é, direitos que os mais antigos  
usos  e  costumes  brasileiros  já  consagravam  por  um  modo  tão  
legitimador  que  à  Assembleia  Nacional  Constituinte  de  1987/1988  
não restava  senão  atender  ao dever  de  consciência  de  um explícito  
reconhecimento.  Daí  a  regra  de  que  “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,  ressalvado  interesse  público  da  União,  segundo  o  que  
dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito  
a  indenização  ou  a  ações  contra  a  União,  salvo,  na  forma  da  lei,  
quanto a benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé”.  Pelo  que o  
direito por continuidade histórica prevalece, conforme dito, até mesmo  
sobre  o  direito  adquirido  por  título  cartorário  ou concessão  estatal.  
Também  assim  o  prefalado  absurdo  jurídico  de  se  afirmar’”  (DJe 
24.9.2009).

Sobre a matéria o Ministro Carlos Britto, Relator daquele caso, após 
enfatizar  que o  intervalo  fundiário  que se  forma entre  diversas  etnias 
indígenas  “não  é  um  indiferente  jurídico:  ele  cai  sob  o  regime  comum  da  
propriedade privada, ou é automaticamente incorporado aos bens de um certo  
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“95. ... se, à época do seu descobrimento, o Brasil foi por inteiro  
das populações indígenas, o fato é que o processo de colonização se deu  
também  pela  miscigenação  racial  e  retração  de  tais  populações  
aborígines.  Retração  que  deve  ser  contemporaneamente  espontânea,  
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pois  ali  onde  a  reocupação  das  terras  indígenas,  ao  tempo  da  
promulgação da Lei Maior de 1988, somente não ocorreu por efeito do  
renitente esbulho por parte dos não-índios, é claro que o caso já não  
será de perda da tradicionalidade da posse nativa. Será de violação aos  
direitos originários que assistem aos índios, reparável tanto pela via  
administrativa quanto jurisdicional. Para isso é que servem as regras  
constitucionais da inalienabilidade e da indisponibilidade das terras  
indígenas,  bem assim  a  imprescritibilidade  dos  direitos  sobre  elas.  
Regras que se voltam para a proteção de uma posse indígena pretérita,  
visto que a Constituição mesma é que desqualifica a alegação de direito  
adquirido e em seu lugar impõe o dever estatal de indenizar os não-
índios  como  intransponível  óbice  à  tentação  hermenêutica  de  se  
prestigiar  o  dogma  da  segurança  jurídica  em  prejuízo  dos  índios  
(indenização,  todavia,  que  somente  ocorre  ‘quanto  às  benfeitorias  
derivadas  da  ocupação  de  boa-fé’,  nos  precisos  termos  do  comando  
final do § 6º do art. 231 da Constituição)”.  

18. Na espécie, o Parque Nacional do Xingu foi efetivamente criado 
em 14.4.1961  pelo  Decreto  federal  n.  50.455,  pelo  que sua  legitimação 
resulta da comprovação da posse imemorial dos indígenas. 

A Procuradoria-Geral da República resumiu essa questão central da 
ação  na  qual  discutida  a  posse  tradicional  dos  índios  nas  reservas 
demarcadas pela União:

“A ação pauta-se, toda ela, na certeza de que não seriam as áreas  
sobre as quais se pleiteia a indenização de posse imemorial indígena,  
assim reservas criadas pela União mediante autorização do Estatuto  
do Índio (art. 26), supostamente incidente sobre terras devolutas do  
Estado. Em sendo área destinada à implantação de reserva indígena, e  
não de ocupação tradicional indígena, seria imprescindível a efetivação  
do  procedimento  de  desapropriação,  já  que  originariamente  
pertencentes as terras ao Estado.

A  União,  por  sua  vez,  fundamenta  sua  peça  contestatória,  
predominantemente - e assim tenta comprovar - na convicção de que  
as  terras  já  eram  antes  mesmo  da  edição  do  decreto  n°  63.368  
ocupadas por indígenas. O fundamento legal para a delimitação das  
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terras objeto da demanda, assim, não seria o dispositivo do Estatuto do  
Índio que prevê a possibilidade de criação de área destinada à ocupação  
pelos  silvícolas-  essa  sim,  sem  dúvida,  de  domínio  originário  do  
Estado em que localizada dita área -,  mas a própria Constituição à  
época  vigente,  que  determina  o  domínio  da  União  sobre  terras  
tradicionalmente ocupadas por indígenas.

Não não há na presente ação, em verdade, qualquer controvérsia  
jurídica a ser resolvida, mas sim uma meramente factual, consistente  
em  definir-se  a  natureza  das  terras  integrantes  das  Reservas  
Nambikwára  e  Pareci,  e  das  Terras  Indígenas  Salumã,  Utiariti  e  
Tirecatinga, se de posse imemorial dos silvícolas, ou não” (parecer, fl. 
9).

19. Como demonstrado nos autos, a questão probatória foi elucidada 
nos termos de laudo antropológico da lavra de perito juramentado, que, 
“confirmando a tese defendida pela União Federal, não deixa qualquer dúvida  
acerca da ocupação tradicional indígena da terras integrantes do Parque, desde  
muito  antes  de  sua  criação.  33.  Considerando  ser  a  perícia  antropológica  
suficiente  ao  esclarecimento  da  incerteza  fática  levantada  nos  autos  -  posto  
referir-se esta unicamente à questão histórica -, não há como ser acolhido o pedido  
do Estado autor”:

“Nos  tópicos  acima  foram  detalhadas  as  informações  mais  
relevantes  para  os  fins  desta  perícia.  Parece-me,  assim,  
suficientemente  comprovada  a  ocupação  tradicional  das  terras  do  
Parque  do  Xingu  e  áreas  adjacentes  pelos  povos  indígenas  já  
extensamente referidos ao longo deste laudo. (…)

Tratam-se  efetivamente  de  terras  de  ocupação  tradicional  e  
permanente  indígenas,  onde  habitavam  e  habitam  inúmeros  povos  
indígenas.  Provas  fundamentadas  da  ocupação  indígena  extensa  e  
longínqua na área sub judice foram apresentadas nos tópicos acima,  
destacando-se  as  evidências  arqueológicas  da  presença  ancestral  de  
populações aruak e karib na bacia do Xingu e os registros históricos e  
antropológicos que nomeiam e localizam os vários povos que ali até  
hoje se encontram.

Por sua vez, a vistoria parcial in loco constatou a veracidade e a  
coerência  dos  resultados  já  acumulados  pelas  sucessivas  pesquisas  
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antropológicas,  arqueológicas  e  linguísticas  desenvolvidas  na região  
xinguana, desde as viagens pioneiras de Von Den Steinen em fins do  
século XIX.

Nestes termos, há que se reconhecer, forçosamente, que a área  
ora  em  litígio,  em  toda  a  sua  amplitude,  corresponde  a  terras  
tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, em conformidade com  
os  preceitos  do  art.  231  da  Constituição  de  1988,  bem  como  das  
anteriores.  (…)

Os ancestrais de alguns destes povos, em particular os aruak e  
os  karib,  estabeleceram-se  na  área  sub  judice  em  época  bastante  
remota,  estimada  em  pelo  menos  800  anos  atrás,  conforme  as  
evidências extraídas de escavações arqueológicas em vários pontos da  
bacia do Xingu.

Outrossim, de maneira mais decisiva, a presente perícia enfocou  
a situação nos últimos cem anos, apoiando suas conclusões na história  
oral indígena e,  em especial,  nos abundantes registros documentais  
históricos e antropológicos que se acumulam desde as viagens de Von  
Den  Steinen  em  1884  e  1887,  bem  como  nas  evidências  físicas  
facilmente  identificáveis  como  os  sítios  de  antigas  aldeias,  os  
cemitérios, as capoeiras e as roças, as plantações de pequi e mangaba,  
as lagoas e pesqueiros, dentre outras. Ora, todo este acervo de provas  
demonstra, de forma cabal e suficiente, que a ocupação indígena na  
área sub judice e adjacências manteve-se extensa e o ininterrupta ao  
longo de  todo  o  século  XX. Na verdade,  é  preciso  notar,  as  terras  
tradicionalmente  ocupadas  por  aqueles  povos  abrangem  uma  área  
muito mais vasta, que excede os limites oficialmente reconhecidos para  
o  Parque  do  Xingu  e  as  áreas  Batovi,  Wawi  e  Capoto/Jarina  –  
conforme se observa no mapa "Ocupação e reconhecimento das terras  
O indígenas" (Anexo 3). (…)

A  distribuição  espacial,  o  uso  dos  recursos  naturais  e  a  
representação  simbólica  do  espaço  físico  expressam,  para  os  povos  
xinguanos,  certas  formas  de  integração  sociopolítica  e  de  padrões  
culturais peculiares, a despeito dasdistintas tradições culturais e das  
diferenças lingüísticas ali presentes. Ainda que cada um desses povos  
se  localize  e  explore  áreas  que  considera  próprias,  segundo  limites  
mais ou menos definidos no interior de uma ampla extensão territorial  
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contínua,  há  ali  muitos  nichos  ecológicos  que  são  usufruídos  em  
comum,  lugares  míticos  e  referências  históricas  e  geográficas  
igualmente  reverenciados  e  vias  de  acesso  terrestre  e  fluvial  que  
interligam as diferentes aldeias. (…)

As terras tradicionalmente ocupadas pelos povos xinguanos, e  
necessárias à sua sobrevivência física e cultural, podem ser facilmente  
mapeadas  através  dos  sinais  e  indícios  da  sua  utilização  regular.  
Conforme  já  vimos  nas  respostas  aos  quesitos  acima,  a  inteira  
extensão territorial da área ora em litígio vêm sendo utilizada pelos  
povos  xinguanos  de  forma  permanente  e  inequívoca  desde  épocas  
remotas, conforme testemunham os mais variados registros históricos  
e antropológicos. As moradias, as plantações de de pequi e mangaba,  
as atividades agrícolas, a pesca, a caça, a coleta de frutas, a melação, a  
recolha  de  ovos,  a  captura  de  quelônios  e  a  extração  de  matérias  
primas inscrevem-se, sistemática e amplamente, nos variados nichos  
ambientais da bacia do' Xingu, como as chamadas terras firmes, as  
matas  ciliares,  os  campos  e  cerrados,  os  buritizais,  as  várzeas  
alagadiças,  as  praias,  os  rios  e  as  zonas  lacustres.  De  modo  que,  
enquanto marcas visíveis da ação antrópica em toda a extensão da área  
sub judice, lá o estão os sítios de aldeias e acampamentos atuais, as  
capoeiras antigas e as roças hodiernas, os pequizais e mangabais, os  
portos e pesqueiros em rios e lagos, as trilhas de coleta e de caça, as  
árvores  ocadas  donde  retiraram  colméias,  os  locais  sagrados  (a  
exemplo da baía Morená, na confluência dos rios Batovi e Culuene, e a  
gruta Kamukwaka, no alto Batovi) e outras muitas referências sociais,  
culturais  e  históricas,  entre  as  quais  os  "cemitérios"  onde  estão  
sepultados seus ancestrais” (laudo fls. 78-82).

20. Pelas  provas  produzidas  na  espécie,  comprovado  se  tem  o 
conjunto de requisitos constitucionais e legais para a criação e expansão 
das  reservas,  não  se  havendo  cogitar  de  direito  à  indenização  pelo 
alegado esbulho, não praticado pela União.

21. Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos. 
É o meu voto.
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Esclarecimento

16/08/2017 PLENÁRIO

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 362 MATO GROSSO

O  SENHOR  MINISTRO  MARCO  AURÉLIO  (PRESIDENTE  E 
RELATOR)  –  Ante  o  que  entendo  como  matéria  pacífica,  poderia 
implementar  a  votação  simbólica;  mas  penso  que  os  integrantes  do 
Supremo devem expressar-se, em termos de princípios.
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Antecipação ao Voto

16/08/2017 PLENÁRIO

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 362 MATO GROSSO

ANTECIPAÇÃO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN -  Senhor Presidente - 

neste momento, no exercício da presidência - e eminente Relator, Ministro 
Marco Aurélio, inicio saudando Vossa Excelência e o sempre acutíssimo 
voto que Vossa Excelência aporta a este Colegiado. 

Também subscrevo a saudação que o Ministro Alexandre de Moraes 
fez às sustentações orais da tribuna, bem assim do Senhor Procurador-
Geral da República, Doutor Rodrigo Janot, que também aportou a posição 
do  Ministério  Público Federal  sobre essa  matéria.  Saúdo os  eminentes 
Colegas, os advogados, as advogadas e todos os presentes nesta sessão.

Senhor  Presidente,  em ambas  as  ações  cíveis  relatadas  por  Vossa 
Excelência - a Ação 362, tratada por primeiro e mais alongadamente, e a 
Ação 366 -, juntarei uma declaração mais alongada de voto escrito que 
trago  a  esta  sessão,  mas  que  vou  sumariar  principiando  por  acolher 
integralmente  a  conclusão  de  Vossa  Excelência  e  acompanhá-lo  no 
julgamento da improcedência de ambas as ações cíveis.

Os fundamentos foram expostos no bem lançado voto do eminente 
Relator e também reiterados, verticalizando-os em diversos sentidos, pelo 
Ministro Alexandre de Moraes, que já o acompanhou, e bem assim pela 
eminente Ministra Cármen Lúcia, nossa Presidente.

Eu  destaco  cinco  aspectos  que  estão  nesses  fundamentos, 
principiando por essa distinção que é efetivamente basilar nessa matéria, 
eis que estamos diante do fenômeno constitucionalmente abrigado dos 
territórios  indígenas,  e  não  de  terras  devolutas.  Aliás,  o  caráter  da 
devolutividade decorre de procedimentos específicos. 

Nessa medida, a formação histórica do acervo das terras devolutas 
remonta  não  apenas  à  Lei  nº  601,  bem  como  a  seu  decreto 
regulamentador,  o  Decreto  1-A,  de  1854,  mas  ao  próprio  regime  das 
sesmarias,  passando  pelas  ordenações  reinícolas,  até  chegar  à 
Constituição de 1891.  Mas esse caráter  de devolutividade pressupõe a 
característica dessas terras devolutas serem suscetíveis de transmissão do 
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patrimônio  público  à  legítima  apropriação  das  titularidades  privadas. 
Tanto assim que a Lei nº 601, de 1850, na verdade, utilizava a expressão 
"legitimação de posse", precisamente para dar conta dessa transferência. 
E não se está diante aqui dessa realidade.

Em segundo lugar, não se está diante dessa realidade, precisamente 
porque esse caráter de devolutividade se constitui por meio de uma ação 
discriminatória. Como sabemos - embora o nome seja um pouco curioso - 
trata-se do discrímen, que, em relação às terras devolutas da União, desde 
1976,  é  objeto  de  uma  lei  específica,  que  é  a  Lei  6.383,  que  trata 
precisamente  da  ação  discriminatória  judicial,  tem  esse  título  essa 
legislação.  Aos  Estados,  ela  se  aplica  subsidiariamente  ao lado de  leis 
estaduais que regulamentam seus respectivos processos de discriminação 
das terras devolutas. Aliás, a lei estadual do Estado do Paraná é umas das 
mais antigas leis que regulamentam essa tarefa do Poder Público de fazer 
administrativa ou judicialmente esse discrímen, donde advém o caráter 
de devolutividade, mediante um procedimento de índole administrativa, 
que tem esse feitio, ou um procedimento de índole judicial.

Esses  procedimentos  administrativos  que,  aliás,  na  minha  vida 
profissional, tive oportunidade de realizar vários deles, como, então, logo 
após a minha graduação, advogado do Instituto de Terras do Estado do 
Paraná,  é  um  procedimento  relevante  para  efeito  da  regularização 
fundiária, que também não é a hipótese aqui.

Portanto, tratam de realidades distintas, e, aqui, com todas as vênias, 
tem  a  primeira  fragilidade  do  argumento  suscitado  pelo  Estado 
requerente, que é o Estado do Mato Grosso.

Além disso, como muito bem salientou e citou o eminente Ministro-
Relator, esse Supremo Tribunal Federal  tem precedente nessa matéria. 
No julgamento de 1961, proferido por Vossa Excelência e nomeadamente 
indicado por Vossa Excelência, o voto do Ministro Victor Nunes Leal é 
lapidar para evidenciar que esse Supremo Tribunal Federal já procedeu a 
essa distinção e ao reconhecimento respectivo dos territórios indígenas 
num segmento próprio distinto das terras devolutas.

Além disso,  também Vossa  Excelência,  eminente  Ministro-Relator, 
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distinguiu - e como não poderia deixar de ser, o fez muito bem - a questão 
atinente à denominada posse indígena que, na verdade, é mais do que 
posse, porque se refere ao habitat, usos, costumes e tradições, com a posse 
civil, que cuida de um outro universo, ambos legítimos, mas em searas 
completamente distintas com assento no texto constitucional, como Vossa 
Excelência  fez  referência,  entre  outros,  ao  caput do  art.  231  da 
Constituição.

E, por derradeiro, para acompanhar Vossa Excelência, na declaração 
de voto, cito e procuro detalhar esses argumentos, que vão ao encontro 
do voto de Vossa Excelência,  bem como a doutrina,  dentre outros,  do 
professor   Carlos  Frederico  Marés  de  Souza  Filho,  nessa  direção  e 
contextualizada nessa perspectiva.

E  concluo  referindo-me ao  próprio  vocábulo indenização,  que foi 
manejado pelo Estado requerente. Como já dizia em algumas das suas 
lições  o  professor  Dalmo de  Abreu  Dallari:  "Quem busca  indenização 
quer se tornar indene; para tornar-se indene, precisa demonstrar o dano; 
para demonstrar seu dano, é preciso evidenciar que foi ceifado de alguma 
titularidade. Quem não tinha aquilo sobre o que sustenta o dano, dali, 
dano algum pode decorrer".

Portanto, nessa perspectiva, e, nesse caso específico em que se debate 
uma pretensão do estado-membro, não vejo como acolher o pedido.

Por  essas  razões  e  outras  que  constarão  do  voto  escrito,  tenho a 
honra de acompanhar integralmente Vossa Excelência.
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AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 362 MATO GROSSO

VOTO VOGAL

O  SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Acolho  o  bem  lançado 
relatório proferido pelo e. Ministro Marco Aurélio.

Trata-se, no caso, de pedido de indenização formulado pelo Estado 
do Mato Grosso em face da União e da Fundação Nacional do Índio – 
FUNAI, ao argumento de que teria ocorrido verdadeira desapropriação 
indireta de terras devolutas estaduais quando da implantação do Parque 
Nacional  Indígena  do  Xingu  (hoje,  denominado  Parque  Indígena  do 
Xingu), eis que, segundo afirma, não havia presença indígena em parte da 
região quando da criação do Parque.

O ponto fulcral da demanda, portanto, reside em saber se as terras 
cujo domínio é reivindicado pelo Estado do Mato Grosso – que sustenta 
não ter interesse na retomada da área, mas apenas em ser indenizado pela 
expropriação   da  terra  –  efetivamente  se  configurariam  como  terras 
devolutas estaduais, a gerar a responsabilização da União pelo alegado 
apossamento da área para constituição de terra indígena no local.

De início,  cumpre apontar  que o Parque Indígena do Xingu foi  a 
primeira área de tamanha magnitude declarada como terra indígena no 
Brasil,  tendo sido criada pelo  Decreto  nº  50.455/1961 e  posteriormente 
teve seus limites alterados por meio do Decreto nº 63.082/1968, abrigando 
em  seu  interior,  além  da  riquíssima  biodiversidade,  distintas  etnias 
indígenas, com línguas, cultura e hábitos igualmente bastante diversos. 
Constituiu-se, portanto, antes de inaugurado o regime constitucional da 
Carta de 1988 e, portanto, a aferição das alegações lançadas pelas partes 
exige  um  olhar  ao  passado,  a  fim  de  se  fixar  qual  a  natureza  dessa 
imensidão  de  terras  e  definir  sobre  a  existência  ou  não  de  direito  à 
indenização pleiteada pelo Estado do Mato Grosso.

Maria  Sylvia  Zanella  Di  Pietro  conceitua  terras  devolutas  como 
“todas  as  terras  existentes  no  território  brasileiro,  que  não  se  incorporaram  
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AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 362 MATO GROSSO

VOTO VOGAL
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público,  porém  não  afetadas  a  qualquer  uso  público”.  (DI  PIETRO,  Maria 
Sylvia  Zanella.  Direito  Administrativo.  29.ed.  Rio  de  Janeiro:  Forense, 
2016, p. 869).

Sua existência deve-se ao regime da propriedade rural na história 
brasileira. Quando da conquista do território por Portugal, todas as terras 
eram públicas, de propriedade do Rei. Primeiro, com regime de sesmarias 
–  concessão  de  grandes  porções  de  glebas  públicas  para  cultivo  e 
ocupação – e depois co regime de posses, por meio dos quais pequenos 
agricultores faziam uso das terras “sem dono”, iniciou-se a apropriação 
privada das terras públicas no Brasil.

A  Lei  de  Terras,  de  nº  601/1850,  estabeleceu  requisitos  para  a 
legitimação  das  posses  privadas  de  terras,  inaugurando  o  conceito  de 
terras devolutas, definidas em seu artigo 3º como:

“Art. 3º São terras devolutas: 
§  1º  As que não se  acharem applicadas  a  algum uso  publico  

nacional, provincial, ou municipal. 
§ 2º As que não se acharem no dominio particular por qualquer  

titulo legitimo, nem forem havidas por sesmarias e outras concessões  
do Governo Geral ou Provincial, não incursas em commisso por falta  
do cumprimento das condições de medição, confirmação e cultura. 

§  3º  As  que  não  se  acharem dadas  por  sesmarias,  ou  outras  
concessões do Governo, que, apezar de incursas em commisso, forem  
revalidadas por esta Lei. 

§ 4º As que não se acharem occupadas por posses, que, apezar de  
não se fundarem em titulo legal, forem legitimadas por esta Lei.” 

Por sua vez, a Constituição de 1891, ao ensejo da inauguração da 
República Brasileira e da organização do sistema federativo, conferiu aos 
Estados as terras devolutas localizadas em seus territórios, nos seguintes 
termos:

“Art. 64 -  Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas  
situadas nos seus respectivos territórios, cabendo à União somente a  
porção do território que for indispensável para a defesa das fronteiras,  
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fortificações, construções militares e estradas de ferro federais.” 

Com base nesse dispositivo, entende o ente estadual ora Autor que 
detinha o domínio de porções de terras destinadas pela União ao Parque 
Indígena do Xingu, grandes áreas que ele havia destinado à promoção da 
colonização agrícola no Estado,  e que tem o direito de ser indenizado 
diante da expropriação operada pelo ente federal e pelo órgão destinado 
à tutela das questões indígenas.

A questão,  contudo,  não  se  resolve  apenas  com a  observação  do 
regime  relativo  às  terras  devolutas  estaduais,  sendo  necessário  breve 
histórico acerca da regulação das terras ocupadas de forma tradicional 
pelas comunidades indígenas.

De fato, em 1500, quando a colonização de nossas terras por Portugal 
teve  início,  milhares  de  índios  já  ocupavam  as  terras  posteriormente 
declaradas como públicas, com seus distintos modos de vida, e passaram 
por notório  processo de dizimação e  tomada violenta  das  terras  pelos 
ocidentais, dentro do longo processo de migração ao interior e ocupação, 
por parte dos portugueses e seus descendentes, da totalidade do que hoje 
conhecemos como território nacional.

Nada obstante, o reconhecimento de posse e domínio sobre as terras 
que ocupam ocorre pela vez primeira com o Alvará Régio de 1680, o qual 
consignava: 

“[...]  E para que os ditos Gentios, que assim decerem, e 
os  mais,  que  há  de  presente,  melhor  se  conservem  nas 
Aldeias: hey por bem que senhores de suas fazendas, como o 
são no Sertão, sem lhe poderem ser tomadas, nem sobre ellas 
se lhe fazer moléstia. E o Governador com parecer dos ditos 
Religiosos  assinará  aos  que  descerem  do  Sertão,  lugares 
convenientes para neles lavrarem, e cultivarem, e não poderão 
ser mudados dos ditos lugares contra sua vontade, nem serão 
obrigados a pagar foro, ou tributo algum das ditas terras, que 
ainda  estejão  dados  em  Sesmarias  e  pessoas  particulares, 
porque na concessão destas se reserva sempre o prejuízo de 
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terceiro, e muito mais se entende, e quero que se entenda ser 
reservado o prejuízo, e direito os Índios, primários e naturais 
senhores delas.”

  O  direito  dos  indígenas  à  posse  e  uso  das  terras  que  ocupam 
tampouco foi infirmado pela Lei de terras acima citada, e veio também 
assegurada pelo disposto do artigo 24, § 1º do Decreto nº 1318/1854, que 
regulamentou  referida  lei,  pois  entende  que  a  posse  é  legitimada  ao 
primeiro ocupante, e já se reconhecia o direito originário dos indígenas às 
terras em sua posse.

A Constituição Federal de 1934 foi a primeira a consagrar o direito 
dos índios à posse de suas terras, disposição repetida em todos os textos 
constitucionais posteriores, sendo entendimento pacífico na doutrina que 
esse reconhecimento constitucional operou a nulidade de pleno direito de 
qualquer ato de transmissão da posse ou da propriedade dessas áreas a 
terceiros, como assinalou Pontes de Miranda, em comentário efetuado à 
Constituição de 1946, cujo conteúdo era idêntico em relação à tutela dos 
indígenas:

“O texto respeita a ‘posse’ do silvícola, posse a que ainda 
se exige o pressuposto de localização permanente. O juiz que 
conhecer de alguma questão de terras deve aplicar  o artigo 
216,  desde  que  os  pressupostos  estejam  provados  pelo 
silvícola, ou constem dos autos, ainda que alguma das partes 
ou terceiro exija título de domínio. Desde que há posse e a 
localização permanente, a terra é do nativo, porque assim o 
diz a Constituição, e qualquer alienação de terras por parte 
dos  silvícolas,  ou  em  que  se  achem,  permanentemente 
localizados e com posse, os silvícolas é nula, por infração à 
Constituição. Aquelas mesmas que forem em virtude do artigo 
216 reconhecidas como  de posse de tais gentes, não podem ser 
alienadas.  Os juízes não podem expedir  mandados contra  os 
silvícolas  que tenham posse,  e  nas  terras  de  que se  trata,  se 
localizaram  com permanência.  A proibição  de  alienação  tem 
como  consequências:  a)  a  nulidade  de  qualquer  ato  de 
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disposição incluídos aquêles que só se referem a elementos de 
direito  de  propriedade  e  da  posse  (uso-fruto,  garantia  real, 
locação);  b)  não  há  usucapião  contra  o  silvícola,  ainda  que 
trintenal; c) as sentenças que adjuquem tais terras a outrem são 
suscetíveis  de  recisão,  dentro  do  prazo  de  preclusão,  por 
infringirem texto constitucional.” (Comentários à Constituição 
de 1946, vol. V, 1953, p. 335/336)

Portanto,  sendo  constatada  a  ocupação  tradicional  indígena  em 
alguma área, não pode esta ser considerada de propriedade alheia, nem 
mesmo como terra devoluta estadual.

Esta  Corte  já  assentou  esse  posicionamento  em  diversas 
oportunidades,  restando  já  clássico  o  entendimento  esposado  pelo 
Ministro Victor Nunes Leal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 
44.585:

“(...) A Constituição Federal diz o seguinte:

‘Art. 216: Será respeitada aos silvícolas a posse das terras 
onde de achem permanentemente localizados, com a condição 
de não a transferirem.’

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  a  guarda  e 
administração do Serviço de Proteção aos Índios, pois estes 
não tem a disponibilidade das terras.

O objetivo da Constituição Federal é que ali permaneçam 
os  traços  culturais  dos  antigos  habitantes,  não  só  para 
sobrevivência dessa tribo, como para estudos dos etnólogos e 
para outros efeitos de natureza cultural ou intelectual.

Não está em jogo,  propriamente,  um conceito de posse, 
nem de domínio, 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 
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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 à 
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 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  todas  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 resultasse, originariamente, de uma lei do Estado, a 
Constituição  Federal  dispôs  sobre  o  assunto  e  retirou  ao 
Estado qualquer possibilidade de reduzir a área que, na época 
da Constituição, era ocupada pelos índios, ocupada no sentido 
de utilizada por eles como seu ambiente ecológico”.

(RE 44.585, Tribunal Pleno, DJ em 12/10/1961)

Quanto ao domínio sobre essas terras, a Constituição de 1967 incluiu 
dentre os bens da União essa categoria especial de terras, destinadas à 
posse e uso exclusivo dos índios, reconhecendo expressamente a nulidade 
e extinção dos efeitos jurídicos de atos que tenham por objeto o domínio, 
a posse ou a ocupação de terras pelos índios.    

Referidas disposições repetem-se nas Constituições posteriores.
Portanto, o ônus de provar o domínio das terras das quais alega ter 

sido desapropriado é do Estado do Mato Grosso, pois,  de acordo com 
todo o arcabouço legal e constitucional acima citado, presume-se que as 
áreas  em  litígio  na  presente  demanda  são  de  ocupação  tradicional 
indígena e de domínio da União, nos termos da Súmula 480 desta Corte.

Contudo, o Autor não logrou êxito em desincumbir-se desse ônus.
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O Laudo Antropológico produzido nos  autos  demonstrou que as 
terras reivindicadas pelo Estado do Mato Grosso eram de posse indígena 
imemorial e que se mantinha no momento da criação do Parque Indígena 
do Xingu, e referido estudo não foi infirmado pelo Requerente.

Merece citação o seguinte trecho (fls. 3.890/3.891):

“A  inteira  extensão  territorial  da  área  ora  em  litígio, 
portanto,  vem  sendo  ocupada  de  forma  permanente  e 
inequívoca,  desde  épocas  remotas,  pelos  povos  Mehinako, 
Waura,  Yawalapiti,  Kalapalo,  Nahukwa,  Matipu,  Kuikuro, 
Kamayura, Aweti, Trumai, Ikpeng, Suya, Juruna e Txukahamãe. 
Os registros históricos e antropológicos, que se iniciaram com 
as  viagens  de  von  den  Steinen  e  receberam  acréscimos  de 
sucessivos observadores, testemunham a utilização vigorosa e 
diversificada da área  sub judice  pelos povos acima citados. As 
moradias,  as  plantações  de  pequi  e  mangaba,  as  atividades 
agrícolas,  a  pesca,  a  caça,  a  coleta  de  frutas  e  a  extração  de 
matérias primas ensejam a exploração ampla e sistemática dos 
vários nichos ambientais que se encontram na bacia do Xingu, 
como as chamadas terras firmes, as matas ciliares, os trechos de 
cerrado  ou  campo,  os  buritizais,  as  várzeas  alagadiças,  as 
praias, os rios e as zonas o lacustres, entre outras.

3. Há elementos antropológicos, artísticos, culturais que 
possam assegurar conclusivamente a presença nativa anterior 
a  1968  nas  áreas  das  mencionadas  reservas  em  toda  sua 
amplitude? Quais?

No caso das terras indígenas na bacia do Xingu, a sua o 
caracterização  exige  algumas  considerações  prévias.  A 
distribuição  espacial,  o  uso  dos  recursos  naturais  e  a 
representação  simbólica  do  espaço  físico  encontram-se 
submetidos,  de  um  modo  geral,  à  existência  de  um  o 
conglomerado  sócio-cultural  peculiar,  que  se  constituiu  ao 
longo  de  vários  séculos  de  acomodação  e  de  integração  de 
povos  com  línguas  e  tradições  culturais  muito  distintas, 
abrigados na seção meridional do rio Xingu, desde os cursos 
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médios dos rios Culuene, Curisevo, Batovi e Ronuro até bem 
abaixo de sua confluência  na baía  de Morená.  Conhecida no 
meio  antropológico  como  "área  do  uluri",  trata-se  de  um 
sistema cultural regional que se distingue pela difusão de traços 
padronizados,  a  prática  de  rituais  comuns,  as  trocas 
especializadas e uma política de intercasamentos.

Participantes de tal sistema regional, os povos Mehinako, 
Waura  e  Yawalapiti  de  língua  aruak,  os  Kuikuro,  Matipu, 
Nahukwa e Kalapalo de língua karib, os Kamayura e Aweti de 
língua tupi-guarani e o alófilo Trumai continuam a conviver de 
modo harmonioso e a compartilhar, de maneira extensa, uma 
mesma base  territorial.  Ainda  em  meados  do  século  XX,  ali 
estavam também os  Naravute  e  os  Tsuva,  de  remanescentes 
fundiram-se a outros povos, e os Bakairi orientais, também de 
língua karib,  que se retiraram em direção ao rio Paranatinga, 
onde foram viver com os Bakairi ocidentais.

Ainda  que  cada  um  desses  povos  esteja  assentado  e 
explore áreas que considera próprias, segundo limites mais ou 
menos definidos no interior de uma ampla extensão territorial 
contínua,  há ali  muitos nichos ecológicos que são usufruídos 
em  comum,  lugares  míticos  e  referências  históricas  e 
geográficas igualmente reverenciados e vias de acesso terrestre 
e fluvial que interligam as diferentes aldeias. O intenso trânsito 
de  visitantes  e  convidados  e  a  presença  em  quase  todas  as 
aldeias  de  indivíduos  de  diferentes  povos  xinguanos  são 
expressões claras do domínio amistoso e conjugado do espaço 
geográfico circundante.”

O extenso estudo promovido pelo expert na região demonstra que a 
terra é caracterizada como de ocupação tradicional indígena e o Autor 
não  provou  ter  o  domínio  de  nenhuma  parte  da  área  destinada  à 
constituição do Parque Indígena do Xingu.

 Ao contrário do que sustenta o Estado do Mato Grosso, a despeito 
do nome conferido à enorme terra indígena do Parque do Xingu, não se 
trata de área reservada, nos termos dos artigos 17, inciso II, e 26, b, da Lei 
nº 6.001/1973 (Estatuto do Índio),  a qual,  por definição,  não é terra de 
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ocupação  tradicional  indígena,  mas  um  espaço  concedido  pelos  entes 
federados para abrigar alguma ou algumas etnias, criada especificamente 
para essa finalidade. Nessa hipótese, ausente a posse originária da terra, 
faria sentido falar-se em desapropriação.

Entretanto, não é essa a hipótese dos autos. A uma, porque a criação 
do Parque Indígena do Xingu é anterior ao Estatuto do Índio, eis que data 
de 1961. A duas, porque a prova pericial produzida nos autos é categórica 
acerca  da  configuração  de  toda  a  extensão  da  área  como  terra 
tradicionalmente ocupada pelos indígenas.

De igual maneira, a constatação de atração de algumas tribos para 
dentro do Parque não desconfigura a origem do domínio da terra.

Ocorre que, no período anterior à Constituição de 1988, os índios – 
chamados silvícolas – ainda eram tratados como tutelados pelos órgãos 
de proteção federal e era bastante comum a prática de deslocamento de 
povos inteiros  para áreas  diversas,  a  fim de dar andamento à  política 
desenvolvimentista  (construção  de  estradas,  pontes,  abertura  de 
fronteiras  agrícolas,  espaço  para  pecuária,  etc)  que  não  deveria  ser 
turbada pela presença dos indígenas nessas regiões.

Como esclarece Carlos Frederico Marés de Souza Filho:

“A Constituição brasileira de 1988, além de ser a primeira 
a incluir os direitos de os povos indígenas continuarem a sê-lo, 
estabeleceu com muita propriedade e talento os seus direitos 
territoriais e sociais.

(…)
O  disposto  no  §5º,  que  veda  a  remoção  de  grupos 

indígenas tem um precedente legal no Estatuto do Índio, mas o 
modifica  na  raiz.  Não  se  pode  esquecer  que  no  regime  do 
Estatuto, 1973, a indianidade era considerada provisória, daí o 
que  estava  estabelecido  eram  os  critérios  de  remoção  e 
intervenção,  não  sua  vedação.”  (SOUZA  FILHO,  Carlos 
Frederico Marés de. Art. 231. In: CANOTILHO, J. J. Gomes;  et  
alli.  Comentários  à  Constituição  do  Brasil.  São  Paulo: 
Saraiva/Almedina, 2013, p. 2148; 2153)
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Assim, o fato de ter havido a transferência de etnias de suas terras 
tradicionais para dentro dos limites do Parque não milita em favor do 
Autor, dada a caracterização de terra tradicional indígena nessas terras. A 
circunstância  poderia  levar  ao  questionamento  de  recuperação  dessas 
áreas, externas ao Parque, por parte desses índios removidos, mas jamais 
o  reconhecimento  dessas  terras  como  devolutas  ao  Estado  do  Mato 
Grosso.

Nem mesmo a extensão das terras é justificativa para o acolhimento 
da pretensão autoral. Ora, os laudos antropológicos que embasaram os 
estudos  para  a  criação do Parque,  bem como a perícia  produzida nos 
presentes autos demonstram a necessidade das áreas demarcadas para a 
sobrevivência dos grupos que ali habitam.

A manutenção do habitat  indígena não se resume ao conjunto de 
ocas, mas sim, como dispõe o artigo 231 da Constituição da República, às 
áreas  “habitadas  em  caráter  permanente,  as  utilizadas  para  suas  atividades  
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários  
a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus  
usos, costumes e tradições”.

A posse indígena não se iguala à posse civil; ela deságua na própria 
formação  da  identidade  da  comunidade  de  índios,  e  não  se  qualifica 
como mera aquisição do direito ao uso da terra. Como descreve Edílson 
Vitorelli:

“A  posse  indígena,  portanto,  embora  variável  de 
comunidade para comunidade, se vincula à vivência cultural, 
ás crenças, rituais, aos mortos enterrados e demais traços que 
caracterizam indiscutivelmente as tradições indígenas, sendo 
que é exatamente nesse ponto que se distingue da posse civil, 
que exige a caracterização de um poder de fato sobre a coisa. 
Em uma comparação talvez imprecisa,  é como se a posse da 
terra, para o índio, fosse um direito da personalidade, e não 
um  direito  patrimonial.”  (VITORELLI,  Edílson.  Estatuto  do 
Índio: Lei 6.001/1973. 3.ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 189) 
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Portanto,  não  é  o  conceito  de  posse  civil  que  deve  guiar  a 
delimitação da extensão de terras necessárias à ocupação tradicional dos 
índios,  mas  sim a  investigação  da  posse  indígena,  com todos  os  seus 
atributos.

Portanto, se o Estado do Mato Grosso não consegue demonstrar o 
domínio sobre as áreas em relação às quais pretende receber indenização 
por desapropriação indireta, é certo que não poderia ter alienado terras 
dentro dos limites do Parque Indígena do Xingu, pois não se tratava de 
terra  devoluta,  mas  de  área  de  propriedade  da  União,  destinada  ao 
exercício  da  posse  indígena,  restando  de  todo  indevida  a  pretensão 
autoral.

Em caso semelhante, esta Corte já decidiu: 

“Ementa:  1)  AÇÃO  CÍVEL  ORIGINÁRIA.  AÇÃO  DE 
NULIDADE  DE  TÍTULOS  DE  PROPRIEDADE  SOBRE 
IMÓVEIS  RURAIS  SITUADOS  NO  SUL  DA  BAHIA  EM 
RESERVA INDÍGENA. 2) CONFLITO GRAVE ENVOLVENDO 
COMUNIDADES  SITUADAS  NA  RESERVA  INDÍGENA 
DENOMINADA CARAMARUMU-CATARINA-PARAGUAÇU. 
AÇÃO  JUDICIAL  DISTRIBUÍDA  EM  1982  IMPONDO  A 
OBSERVÂNCIA DO REGIME JURÍDICO CONSTITUCIONAL 
DA  CARTA  DE  1967  PARA  DISCIPLINAR  A  RELAÇÃO 
MATERIAL  SUB  JUDICE.  3)  PRELIMINAR  DE 
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO EM RAZÃO DA 
INEXISTÊNCIA  DE  INDIVIDUALIZAÇÃO  DA 
PROPRIEDADE REIVINDICADA.  PRELIMINAR REJEITADA 
À LUZ DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE 
DE  TÍTULOS  DE  PROPRIEDADE  EM  ÁREA  INDÍGENA 
MERCÊ  DA  EXISTÊNCIA  DE  FARTA  DOCUMENTAÇÃO 
FORNECIDA  PELA  FUNAI  QUE  VIABILIZOU  A 
REALIZAÇÃO  DOS  TRABALHOS  PERICIAIS.  4) 
DEMARCAÇÃO DA ÁREA SUB JUDICE OCORRIDA EM 1938 
DESACOMPANHADA  DE  HOMOLOGAÇÃO.  INCERTEZA 
ORIUNDA  DA  AUSÊNCIA  DE  HOMOLOGAÇÃO  DA 
DEMARCAÇÃO  DE  TERRAS  INDÍGENAS  RELEGANDO  A 
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COMUNIDADE  A  UMA  SITUAÇÃO  FRÁGIL  E  A  UM 
AMBIENTE  DE  VIOLÊNCIA E  MEDO  NA  REGIÃO.  5)  A 
HOMOLOGAÇÃO  AUSENTE,  DA  DEMARCAÇÃO 
ADMINISTRATIVA  REALIZADA  EM  1938,  NÃO  INIBE  O 
RECONHECIMENTO  DA  EXISTÊNCIA  DE  RESERVA 
INDÍGENA NO LOCAL, ORIGINANDO A IMPOSSIBILIDADE 
DE  SE  TER POR VÁLIDOS  ATOS  JURÍDICOS  FORMADOS 
POR  PARTICULARES  COM  O  ESTADO  DA  BAHIA.  6) 
AUSÊNCIA  DE  DÚVIDAS  QUANTO  À  PRESENÇA  DE 
ÍNDIOS  NA  ÁREA  EM  LITÍGIO  DESDE  O  PERÍODO 
ANTERIOR AO ADVENTO DA CARTA DE 1967 EM FACE 
DOS  REGISTROS  HISTÓRICOS  QUE  REMONTAM  A 
MEADOS DO SÉCULO XVII. 7) O RECONHECIMENTO DO 
DIREITO  À  POSSE  PERMANENTE  DOS  SILVÍCOLAS 
INDEPENDE  DA  CONCLUSÃO  DO  PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO NA MEDIDA EM 
QUE A TUTELA DOS ÍNDIOS DECORRE, DESDE SEMPRE, 
DIRETAMENTE  DO  TEXTO  CONSTITUCIONAL.  8)  A 
BAIXA  DEMOGRAFIA  INDÍGENA  NA  REGIÃO  EM 
CONFLITO  EM  DETERMINADOS  MOMENTOS 
HISTÓRICOS,  PRINCIPALMENTE  QUANDO 
DECORRENTE  DE  ESBULHOS  PERPETRADOS  POR 
FORASTEIROS,  NÃO  CONSUBSTANCIA  ÓBICE  AO 
RECONHECIMENTO  DO  CARÁTER  PERMANENTE  DA 
POSSE DOS SILVÍCOLAS. A REMOÇÃO DOS ÍNDIOS DE 
SUAS TERRAS POR ATOS DE VIOLÊNCIA NÃO TEM O 
CONDÃO DE AFASTAR-LHES O RECONHECIMENTO DA 
TRADICIONALIDADE  DE  SUA  POSSE.  IN  CASU, 
VISLUMBRA-SE  A  PERSISTÊNCIA  NECESSÁRIA  DA 
COMUNIDADE  INDÍGENA  PARA  CONFIGURAR  A 
CONTINUIDADE  SUFICIENTE  DA  POSSE  TIDA  POR 
ESBULHADA.  A POSSE OBTIDA POR MEIO VIOLENTO 
OU CLANDESTINO NÃO PODE OPOR-SE À POSSE JUSTA 
E  CONSTITUICONALMENTE  CONSAGRADA.  9) 
NULIDADE DE TODOS OS TÍTULOS DE PROPRIEDADE 
CUJAS RESPECTIVAS GLEBAS ESTEJAM LOCALIZADAS 
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DENTRO  DA  ÁREA  DE  RESERVA  INDÍGENA 
DENOMINADA  CARAMURU-CATARINA-PARAGUAÇU, 
CONFORME  DEMARCAÇÃO  DE  1938.  AQUISIÇÃO  A 
NON  DOMINO  QUE  ACARRETA  A  NULIDADE  DOS 
TÍTULOS  DE  PROPRIEDADE  NA  REFERIDA  ÁREA 
INDÍGENA,  PORQUANTO  OS  BENS  TRANSFERIDOS 
SÃO DE PROPRIEDADE DA UNIÃO (SÚMULA 480 DO STF: 
Pertencem ao domínio e administração da União, nos termos 
dos  artigos  4,  IV,  e  186,  da  Constituição Federal  de  1967,  as 
terras  ocupadas  por  silvícolas).  10)  A  IMPOSSIBILIDADE 
JURÍDICA  DO  PEDIDO  ERIGIDA  PELA  CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL IMPÕE QUE AS AÇÕES JUDICIAIS PENDENTES 
EM  QUE  SE  DISCUTE  O  DOMÍNIO  E/OU  A  POSSE  DE 
IMÓVEIS  SITUADOS  NA  ÁREA  RECONHECIDA  NESTE 
PROCESSO COMO RESERVA INDÍGENA SEJAM EXTINTAS 
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, 
INCISO  V,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  11)  O 
RESPEITO  ÀS  COMUNIDADES  ÍNDIGENAS  E  À  SUA 
CULTURA IMPLICA RESTE PRESERVADA A POSSIBILIDADE 
DE SUPERVENIENTE INCLUSÃO, PELA UNIÃO, ATRAVÉS 
DE  DEMARCAÇÃO  ADMINISTRATIVA  OU  MESMO 
JUDICIAL,  DE  NOVAS  ÁREAS  NA  RESERVA  INDÍGENA 
CARAMURU-CATARINA-PARAGUAÇU  ALÉM  DA  JÁ 
RECONHECIDA  NESTES  AUTOS.  12)  DEVERAS,  A 
EVENTUAL AMPLIAÇÃO DA ÁREA ANALISADA NESTES 
AUTOS EM RAZÃO DE DEMARCAÇÃO SUPERVENIENTE A 
ESTE  JULGAMENTO  DEMANDARÁ  COMPROVAÇÃO  DE 
QUE  O  ESPAÇO  GEOGRÁFICO  OBJETO  DE  EVENTUAL 
AMPLIAÇÃO  CONSTITUÍA TERRA TRADICIONALMENTE 
OCUPADA PELOS ÍNDIOS QUANDO DA PROMULGAÇÃO 
DA  CONSTITUIÇÃO  DE  1988.  13)  AÇÃO  JULGADA 
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  APENAS  QUANTO  AOS 
TÍTULOS DE PROPRIEDADE E REGISTROS IMOBILIÁRIOS 
REFERENTES AOS IMÓVEIS ABRANGIDOS PELO ESPAÇO 
GEOGRÁFICO  DEMARCADO  EM  1938  E  COMPROVADO 
NESTES AUTOS, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 54 
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Voto - MIN. EDSON FACHIN

ACO 362 / MT 

MIL  HECTARES.  SOB  ESSE  ÂNGULO,  A  AÇÃO  FOI 
JULGADA  PROCEDENTE  PARA  RECONHECER  A 
CONDIÇÃO  JURÍDICO-CONSTITUCIONAL  DE  TERRA 
INDÍGENA SOBRE A TOTALIDADE DA ÁREA DEMARCADA 
EM 1938 E TOTALIZANDO CERCA DE 54 MIL HECTARES 
CORRESPONDENTES À RESERVA CARAMARU-CATARINA-
PARAGUAÇU, E DECLARAR A NULIDADE DE TODOS OS 
TÍTULOS DE PROPRIEDADE CUJAS RESPECTIVAS GLEBAS 
ESTEJAM LOCALIZADAS NA ÁREA DA RESERVA.  14)  AS 
RECONVENÇÕES  RELATIVAS  ÀS  TERRAS  SITUADAS  NO 
INTERIOR DA ÁREA DEMARCADA EM 1938 IMPROCEDEM. 
CONDENAÇÃO  DESSES  RÉUS  RECONVINTES,  CUJOS 
TÍTULOS FORAM ANULADOS, A PAGAREM 10% (DEZ POR 
CENTO)  SOBRE  O  VALOR  ATUALIZADO  DA  CAUSA  E 
COMPENSADOS  OS  HONORÁRIOS  DOS  OUTROS 
RECONVINTES QUE DECAÍRAM DA RECONVENÇÃO.”

(ACO 312, Relator(a):    Min. EROS GRAU, Relator(a) p/ 
Acórdão:    Min.  LUIZ  FUX,  Tribunal  Pleno,  julgado  em 
02/05/2012,  DJe-054  DIVULG  20-03-2013  PUBLIC  21-03-2013 
EMENT VOL-02683-01 PP-00001) 

Assim, demonstrada a posse tradicional indígena da área objeto de 
litígio  na  presente  ação,  impõe-se  sua  improcedência,  eis  que  não  se 
tratavam  de  terras  devolutas  e,  portanto,  são  de  domínio  da  União, 
estando  ausente  qualquer  direito  à  indenização  por  desapropriação 
indireta.

É como voto.
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Antecipação ao Voto

16/08/2017 PLENÁRIO

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 362 MATO GROSSO

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, 
cumprimento,  em primeiro lugar,  Vossa Excelência  pelo voto,  embora 
breve  para   a  complexidade do  caso,  é  minucioso  e  com a  qualidade 
habitual.  Como  Vossa  Excelência  bem  anteviu,  esse  é  um  tema 
excessivamente  relevante,  do  ponto  de  vista  institucional,  para  que os 
Ministros se abstenham de, pelo menos, uma breve reflexão.

De  modo  que,  com muita  brevidade,   também eu  tecerei  alguns 
comentários, não sem antes elogiar a sustentação do eminente Procurador 
do  Estado  de  Mato  Grosso,  Doutor  Lucas  Dallamico,  extremamente 
competente a sustentação. Quem foi advogado sabe a dificuldade que é 
quando  você  está  do  lado  em que  a  corrente  procura  empurrar  para 
baixo.  E  acho que ele  se  saiu  com muita  dignidade e  competência  na 
missão difícil de demonstrar a posição do Estado de Mato Grosso.

Também  penso,  Senhor  Presidente,  como  assentou  o  eminente 
Procurador-Geral  da  República  Doutor  Rodrigo  Janot,  cuja  presença 
sempre honra este plenário,  não se tratar, aqui, de uma discussão que 
envolva o marco temporal. Gostaria de pontuar brevemente essa questão, 
porque, na Petição 3.888, relator Ministro Carlos Ayres Britto, foi fixada, 
como marco temporal, a data de promulgação da Constituição de 1988.

Penso que essa  discussão  não se  coloca,  aqui,  por duas razões:  a 
primeira  é  que,  no  julgamento  dos  embargos  de  declaração,  naquela 
demanda em que eu mesmo fui relator, assentou-se que os parâmetros ali 
estabelecidos somente se aplicavam àquele caso. Em segundo lugar, nesse 
caso  específico  que  estamos debatendo,  porque  o  parque  indígena do 
Xingu foi demarcado muito antes da vigência da Constituição de 1988. 
Portanto, essa questão não se colocaria.

Mas,  a despeito disso e em obiter  dictum, deixo consignada, desde 
logo,  a  minha  posição  em  relação  a  esta  matéria,  a  qual  considero 
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ACO 362 / MT 

extremamente relevante,  no sentido da possibilidade de reconhecimento 
de terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, ainda que algumas 
comunidades indígenas nelas não estejam circunstancialmente por terem 
sido  retiradas  à  força,   não  deixaram  as  suas  áreas,  portanto, 
voluntariamente e não retornaram a elas porque estavam impedidas de 
fazê-lo. Por isso entendo que somente será  descaracterizada a ocupação 
tradicional  indígena  caso  demonstrado  que  os  índios  deixaram 
voluntariamente o território que postulam ou desde que se verifique que 
os laços culturais  que os  uniam a tal  área se desfizeram. É assim que 
interpreto a  Súmula 650. 

Nessa  mesma  matéria,  tampouco  me  parece  razoável  exigir-se 
violência ou conflito envolvendo os índios para que a ocupação não seja 
considerada extinta, nem tampouco se exige o ajuizamento de uma ação 
possessória,  o  que  implicaria  em  interpretar  o  comportamento  das 
comunidades indígenas à luz dos nossos costumes e instituições.

Portanto,  deixo consignada a minha posição,  inclusive porque,  na 
ação  em  que  esta  matéria  é  discutida,  o  ocupante  anterior  da  minha 
cadeira já se pronunciou e, por consequência, eu não teria a possibilidade 
de votar. Por ser esse um tema institucionalmente relevante, e penso que a 
análise  dessa  matéria  deve  ser  sistêmica,  deixo  consignada  a  minha 
posição. 

Presidente, quanto à questão específica em julgamento, ela comporta 
apreciação  em três  planos,  os  quais  convergem para  a  posição  que  o 
eminente Relator aqui professou, com todas as vênias da posição bem 
defendida, repito, do Estado de Mato Grosso do Sul. O primeiro plano é 
factual.   E,  aqui,  não preciso reiterar  que também me convenci  que o 
Estado de Mato Grosso não conseguiu fazer prova da situação de fato de 
efetiva titularidade  dessas terras. 

A própria argumentação do ilustre Procurador, da tribuna, foi uma 
argumentação jurídica,  invocando textos normativos que se sucederam 
no tempo. E a prova relevante produzida nos autos - penso que a mais 
relevante -, o laudo antropológico, o laudo pericial, foi textual e taxativo 
no  sentido  de  demonstrar  que  a  ocupação  tradicional  por  povos 
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indígenas  naquela  região,  de  toda  a  região,  estava  suficientemente 
caracterizado.

Eu  tenho  um  voto  escrito,  Presidente,  que  estou  juntando  e 
transcrevo no voto as passagens relevantes do laudo em que isso fica bem 
caracterizado. Portanto, acho que, do ponto de vista factual, a posição do 
Estado do Mato Grosso não pode ser acolhida.

E ainda quando houvesse um fundamento factual defensável para o 
Estado do Mato Grosso,  penso que a maneira como a Constituição de 
1988 enfrentou este problema resolveu retroativamente. Portanto, ainda 
que  houvesse  uma  pretensão  fundada,  ela  não  subsistiria  ao  caráter 
declaratório e retroativo com que a Constituição tratou esta matéria. Eu 
leio  apenas  os  fragmentos  relevantes  do  artigo  231,  cuja  dicção  é  a 
seguinte:

"Art.  231.  São  reconhecidos  aos  índios  sua  organização  social, 
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam, ... 

(...)
§  4º  As  terras  de  que  trata  este  artigo  são  inalienáveis  e 

indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.
§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras,... 
§ 6º 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, ..."

Portanto, ainda que tivesse havido alguma pretensão legítima, o que 
acho que não houve, a Constituição de 1988 teria fulminado de invalidade 
pelos artigos que acabo de ler. Este é o segundo plano, seria um plano 
jurídico-constitucional. 

Por fim e último plano que me parece importante, Presidente, que é 
o plano da interpretação constitucional, da metodologia da interpretação 
constitucional,  que  diz  respeito  a  uma  categoria  que  a  teoria 
constitucional tem denominado de capacidades institucionais. Embora o 
Judiciário tenha a competência formal para dar a última palavra sempre 
que se estabeleça um conflito de interesses judicializado, o fato de ter a 
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competência para dar a última palavra não significa que ele deva dar a 
última palavra quanto ao mérito que esteja sendo discutido. Quer dizer, 
nem sempre o Judiciário será o árbitro mais qualificado para deliberar 
acerca  de  determinadas  matérias,  sobretudo  as  questões  político-
administrativas  que  têm  uma  dimensão  técnica  especializada  muito 
relevante, como acho que é o caso aqui em discussão.

Portanto, temas como demarcação de terras indígenas, transposição 
de rios e outros temas que exigem uma expertise  diferente daqueles que 
foram a uma faculdade de Direito, eu acho que o que nós devemos zelar é 
pelo  cumprimento  do  devido processo  legal  e  assegurar  que todas  as 
pessoas  com legítimo interesse  tenham sido  ouvidas  e  participado  da 
discussão, apresentando as suas razões. Mas o mérito da decisão técnica, 
antropológica,  de  uma  questão  que  envolve  expertise em  formação  e 
tradições  indígenas,  verdadeiramente,  penso  que  refoge  ao  tipo  de 
formação que  o  Judiciário  tem.  Portanto,  acho que,  nestas  matérias,  a 
melhor postura é uma postura de autocontenção, de deferência para com 
o ato político praticado pelo Poder competente com base no laudo técnico 
elaborado, no caso específico, o decreto que criou o parque. 

Por essas razões, Presidente, que se somam às de Vossa Excelência e 
que  convergem  para  as  de  Vossa  Excelência,  eu  estou  aderindo  ao 
irrepreensível voto manifestado pelo Relator.
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16/08/2017 PLENÁRIO

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 362 MATO GROSSO

VOTO  :

O EXMO. SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO:

DIREITO CONSTITUCIONAL E 
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
INDIRETA.  TERRAS DEVOLUTAS ESTADUAIS E 
TERRAS OCUPADAS PELOS ÍNDIOS.  PARQUE 
INDÍGENA DO XINGU. 
1.  Diante  da  controvérsia  dominial 
noticiada  pela  União  em  sua  peça  de 
contestação,  cabia  ao  Estado  do  Mato 
Grosso comprovar a propriedade das áreas 
que  teriam  sido  objeto  de  desapropriação 
indireta pelo ente federal, sendo insuficiente 
a  mera  alegação  de  que  eram  terras 
devolutas.
2. O cipoal normativo existente na época da 
Constituição de 1891 tornava pouco clara a 
relação jurídica existente entre os indígenas 
e  as  terras  que  lhes  serviam de  habitat.  A 
Constituição  de  1934  colocou  um  ponto 
final na discussão ao proteger a posse das 
terras onde os povos indígenas estivessem 
“permanentemente  localizados”  e  proibir  sua 
alienação, previsão essa que foi repetida nas 
Constituições  de  1937  e  1946.  As 
Constituições de 1967 e 1969 incorporaram 
tais terras ao patrimônio da União.
3.  O  art.  231,  da  Constituição  de  1988, 
atribuiu uma importância diferenciada aos 
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Voto - MIN. ROBERTO BARROSO

ACO 362 / MT 

índios e ao seu modo de viver, protegendo 
“sua  organização  social,  costumes,  línguas,  
crenças e tradições”, além de preservar “sua  
reprodução  física  e  cultural”.  Além  disso,  a 
Constituição em vigor também consagrou o 
caráter  originário  do  direito  dos  índios  às 
terras  por  eles  “tradicionalmente  ocupadas”, 
incluindo-as, igualmente, dentre os bens da 
União  (art.  20,  XI,  da  CF/88).  Por 
conseguinte,  o  artigo  231,  §  6º,  da 
Constituição,  afirmou  serem  nulos  e 
extintos,  não  produzindo  efeitos  jurídicos, 
os atos que tenham por objeto a ocupação, o 
domínio  e  a  posse  das  terras 
tradicionalmente  ocupadas  pelos  índios, 
proibindo  indenização  ou  ações  contra  a 
União,  salvo  quanto  às  benfeitorias 
derivadas da ocupação de boa-fé.
4.  As  normas  constitucionais  devem  ser 
compreendidas,  sob  uma  perspectiva 
histórica,  como  o  progressivo 
reconhecimento  do  direito  das 
comunidades indígenas sobre as terras por 
elas tradicionalmente ocupadas,  possuindo 
o  ato  administrativo  mero  conteúdo 
declaratório.  O  elemento  teleológico,  por 
sua  vez,  sugere  que  a  “posse”,  a 
“localização, a “habitação” ou a “ocupação” 
dos  indígenas  possui  um  significado 
relacionado ao  habitat em um determinado 
espaço,  necessário  à  sua  subsistência,  à 
preservação  dos  recursos  naturais  e  à 
reprodução física e cultural do grupo.
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5.  O Parque Indígena do Xingu foi  criado 
pelo Decreto nº 50.455/1961, quando estava 
em  vigor  a  Constituição  de  1946,  e  foi 
posteriormente ampliado pelos Decretos nº 
63.082/1968  e  68.909/1971,  sob  a  égide, 
respectivamente, das Constituições de 1967 
e 1969. A perícia antropológica revela que os 
indígenas estavam “localizados em caráter 
permanente”  ou  “habitavam”  a  área 
correspondente  ao  Parque,  no  sentido 
étnico-cultural já indicado.
6.  Ainda  que  não  se  esteja  convencido  de 
que  a  área  correspondente  ao  Parque 
Indígena  do  Xingu  atendia,  à  época,  aos 
requisitos das Constituições de 1946, 1967 e 
1969,  a  prova  pericial  é  inconteste  no 
sentido de que há uma ocupação tradicional 
dos indígenas naquele local, nos termos do 
art.  231,  da  CF/88.  Destarte,  incidiria,  de 
todo modo, o já mencionado art. 231, § 6º, 
da Constituição de 1988, que prevê a perda 
da eficácia dos títulos de domínio ou posse 
das terras, sem direito a indenização.
7. A demarcação das terras tradicionalmente 
ocupadas  pelos  índios  fundamenta-se  em 
trabalhos  antropológicos  de  qualificação 
reconhecida,  sendo  sua  iniciativa  e 
orientação  de  competência  da  FUNAI. 
Sendo  assim,  por  uma  questão  de 
capacidade  institucional,  tendo  sido 
respeitado  o  devido  processo  legal  e  não 
sendo essa uma situação de certeza negativa 
sobre  a  ocupação  indígena,  deve  haver 
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deferência  do  Judiciário  à  análise  técnica 
das autoridades competentes.
8. Ação julgada improcedente.

1. Trata-se  de  ação cível  originária,  ajuizada em 25.11.1986 
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 terrenos que teriam sido ilicitamente incluídos 
no perímetro do Parque Indígena do Xingu. Sustenta o autor que a União, 
ao criar o Parque Indígena do Xingu através do Decreto nº 50.455/1961, e 
ao ampliá-lo com base nos Decretos nº 63.082/1968 e 68.909/1971,  teria 
incluído na área do referido Parque imóveis que não pertenciam ao ente 
federal, mas sim ao Estado do Mato Grosso.

2. Alega, para tanto, que o art. 64, da Constituição de 1891, 
transferiu aos Estados a propriedade das terras devolutas localizadas em 
seus  territórios.  Afirma,  nesse  contexto,  que  na  Constituição  de  1946, 
vigente à época da criação do Parque, os Estados tinham por obrigação 
constitucional respeitar a posse indígena, desde que os índios estivessem 
permanentemente localizados na área, dever este que era cumprido pelo 
Estado. De acordo com o autor, esse mesmo regime foi preservado pelas 
Constituições de 1967 e 1969, que asseguraram aos Estados o direito de 
posse  e  domínio  sobre  as  terras  devolutas,  desde  que  não  fossem 
consideradas como bens da União. 

3. Ainda de acordo com o autor, as áreas incluídas no Parque 
não se caracterizariam como “de posse imemorial das tribos indígenas”, pois 
a própria União removeu povos indígenas de outros territórios, em que se 
encontravam permanentemente localizados, para o Parque recém-criado. 
Argumenta, portanto, que as áreas incluídas no Parque corresponderiam 
a  “áreas  reservadas”  aos  indígenas,  de  acordo  com o  art.  17  c/c  26  do 
Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/1973), que não são bens da União, porque 
distintas  das  terras  ocupadas  imemorialmente  pelos  índios.  Aduz,  em 
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abono  a  esta  tese,  que,  de  acordo  com  os  Decretos  nº  50.455/1961  e 
63.082/1968,  as  autoridades federais  competentes  deveriam ter  entrado 
em contato com o Estado de Mato Grosso para obter as doações das terras 
ou fazer as desapropriações necessárias1.

4. Diante do exposto, requer a condenação solidária da União 
e da FUNAI ao pagamento  (i) da indenização correspondente ao valor 
das terras devolutas estaduais ilicitamente incluídas dentro do perímetro 
do Parque Indígena do Xingu; (ii) dos juros compensatórios calculados à 
taxa de 12% ao ano, desde a data dos apossamentos administrativos; (iii) 
dos juros moratórios calculados desde a data da citação;  (iv) do reajuste 
monetário cabível  na forma da lei;  e  (v) dos honorários advocatícios e 
despesas processuais.

5. A FUNAI apresentou contestação, na qual sustenta que as 
áreas  em  litígio  referem-se  a  terras  habitadas  permanentemente  por 
índios  desde  o  século  XIX,  das  quais  os  povos  indígenas  retiram  os 
recursos  alimentícios  necessários  para  sua  sobrevivência,  para  a 
preservação  da  sua  raça  e  para  manutenção  de  seus  traços  culturais. 
Como terras indígenas,  estão sob a proteção dos arts.  4º,  IV,  e 198,  da 
CF/69, e se incluem dentre os bens pertencentes à União. A União, em sua 
contestação, alega carência de ação, pois o Estado de Mato Grosso não 
provou o domínio sobre as terras sub judice e não demonstrou a perfeita 
individualização da área reivindicada. Afirma, ainda, a impossibilidade 
jurídica  do  pedido  com  base  no  art.  198,  da  CF/1969,  que  prevê  a 

1 Decreto nº 50.455/1961, art. 5º: Ficam o Ministério da Agricultura, por intermédio do 

Serviço Florestal, e a Fundação Brasil Central autorizados a entrar em entendimentos com o 

Estado  de  Mato  Grosso,  com  as  Prefeituras  locais  e  com  os  legítimos  proprietários,  se 

eventualmente existirem para o fim especial da obtenção de doações, bem com o efetuar as 

desapropriações indispensáveis à instalação do Parque.

Decreto nº 63.082/1968, art. 2º: Fica a Fundação Nacional do Índio autorizada a entrar em 

entendimentos com o Estado de Mato Grosso, com as prefeituras locais e com os legítimos 

proprietários, se eventualmente existirem, para o fim especial da obtenção de doações, bem 

como a efetuar as desapropriações indispensáveis ao cumprimento deste Decreto.
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recursos  alimentícios  necessários  para  sua  sobrevivência,  para  a 
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inalienabilidade das terras habitadas por povos indígenas, declarando a 
nulidade e a extinção dos efeitos de qualquer natureza que tenham por 
objeto o domínio, a posse ou ocupação das referidas terras.

6. No mérito, invocando a previsão contida no artigo 129, da 
CF/34, a União aduz que haveria “nulidade superveniente” dos títulos 
incidentes sobre terras indígenas anteriores à Constituição de 1934, e que 
os títulos expedidos a partir  dessa data seriam nulos de pleno direito, 
pois  caracterizada  a  alienação  non  domino.  Argumenta  que  não  seria 
possível  invocar  a  proteção  aos  direitos  adquiridos  para  se  manter  os 
títulos dominiais existentes sobre as áreas habitadas por indígenas, já que 
tal garantia não prevalece em face de norma constitucional. Alega, ainda, 
com base em diversos estudos realizados na região, que não há dúvidas 
sobre a presença tradicional indígena no local. 

7. No despacho saneador,  foi  acolhido o pedido de perícia 
antropológica, delegando-se à Justiça Federal do Estado de Mato Grosso a 
competência  para  a  prática  dos  atos  instrutórios.  O  órgão  judicial  de 
primeira  instância,  que  inicialmente  havia  determinado  também  a 
realização  de  perícia  topográfica,  suspendeu-a,  restringindo  a  prova  à 
matéria  antropológica.  O  laudo  antropológico  intitulado  “A ocupação 
indígena do Parque do Xingu e adjacências” afirmou “não apenas a intensa  
e continuada ocupação indígena da área ora em litígio, como também de certas  
porções  adjacentes  que  não  foram contempladas  nos  perímetros  atribuídos  ao  
Parque do Xingu”. Ainda de acordo com o laudo pericial, “a ocupação da  
área sub judice pelos ancestrais de alguns desses povos, em particular os aruak e  
os  karib,  remonta  há  pelo  menos  cerca  de  800  anos”,  e  os  testemunhos 
históricos  e  antropológicos  “asseveram  de  maneira  inequívoca  a  ativa  e  
ininterrupta ocupação indígena em toda a extensão da área em litígio, ao longo de  
todo o século XX”. 

8. Em  alegações  finais,  o  Estado  de  Mato  Grosso, 
inicialmente,  reitera  a  necessidade  de  perícia  topográfica.  Além disso, 
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sustenta  a  existência  de  contradição  entre  o  laudo  antropológico  e  as 
demais provas dos autos. Alega que outros documentos demonstram que 
toda  a  parte  central  do  Parque  do  Xingu  era  composto  por  terras 
devolutas, e somente a partir de sua criação passou a ser ocupada pelos 
grupos  indígenas  Txicão  e  Kayabis.  Afirma que  o  laudo  responde  de 
forma vaga e imprecisa a questões essenciais ao deslinde da demanda, ao 
utilizar conceitos abstratos e insuficientes para caracterizar uma efetiva 
ocupação  da  área  pelos  índios.  Por  fim,  argumenta  que  a  criação  do 
Parque  do  Xingu  abrangeu  áreas  que  não  eram  ocupadas  por  povos 
indígenas  e  que,  por  esse  motivo,  eram  de  titularidade  do  Estado  e 
ocupadas  por  produtores  rurais.  A  União,  por  sua  vez,  reafirma  a 
desnecessidade  do  laudo  topográfico,  tendo  em  vista  que  o  laudo 
antropológico  já  concluiu  que  toda  a  área  objeto  do  litígio  é 
tradicionalmente ocupada por grupos indígenas e, portanto, integra o seu 
patrimônio.

9. A  Procuradoria-Geral  da  República  opinou  pela 
improcedência  dos  pedidos.  Sustenta  que  a  Constituição  de  1934 
assegurou  aos  indígenas  a  posse  das  terras  onde  estivessem 
permanentemente  localizados,  proteção  essa  que  foi  mantida  nas 
Constituições de 1937 e 1946. Portanto, mesmo antes de 1967 não teriam 
qualquer validade os negócios jurídicos relativos ao domínio, posse ou 
ocupação de terras ocupadas por tribos indígenas, fato reconhecido pelo 
próprio  autor.  Assim,  resumindo-se  a  controvérsia  à  questão  de  fato 
referente  à  natureza  das  terras  sub  judice,  a  perícia  antropológica  não 
deixa dúvidas acerca da ocupação tradicional  indígena das terras  hoje 
integrantes do Parque do Xingu. Desta forma, seriam improcedentes os 
pedidos do Estado.

10. Em 10.03.2017, o Min. Marco Aurélio indeferiu o pedido de 
realização de perícia topográfica formulado pelo Estado autor,  pois  “a  
área  em  jogo  já  está  demarcada,  bastando  aferir  se  a  terra  é  de  tradicional  
ocupação indígena”, deixando claro que “o ponto controvertido no processo é  
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unicamente a questão da presença tradicional de indígenas na área delineada pelo  
Parque Indígena do Xingu”. Destarte, a perícia antropológica seria o meio 
de  prova  necessário  e  suficiente  para  a  solução  do  ponto  de  fato 
controvertido.

11. Em relação às questões preliminares suscitadas, o Estado 
do Mato Grosso possui legitimidade ativa para os pedidos formulados à 
luz da teoria da asserção, já que afirma, na sua petição inicial, ser titular 
do direito de propriedade dos terrenos incluídos no Parque Indígena do 
Xingu. Também o pedido é juridicamente possível,  pois se requer uma 
indenização por desapropriação indireta, apoiando-se o autor na tese de 
que a área em questão lhe pertencia. Embora não tenha sido levantada, há 
de se afastar eventual alegação de incompetência do Supremo Tribunal 
Federal para processar e julgar a causa: tanto o art. 119, I, d, da CF/692 (em 
vigor quando do ajuizamento da ação), quanto o art. 102, I,  f, da CF/883, 
preveem  a  competência  originária  do  Supremo  para  dirimir  conflitos 
federativos entre a União e os Estados4. Apesar de o presente litígio ser de 

2 Art.  119.  Compete  ao  Supremo  Tribunal  Federal:  I  -  processar  e  julgar 

originàriamente; d) as causas e conflitos entre a União e os Estados ou territórios ou entre 

uns e outros, inclusive os respectivos órgãos de administração indireta;

3 Art.  102.  Compete  ao  Supremo  Tribunal  Federal,  precipuamente,  a  guarda  da 

Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: f) as causas e os conflitos 

entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as  

respectivas entidades da administração indireta;

4 A situação distingue-se, portanto, de ações de desapropriação indireta ajuizadas por 

particulares contra a União, em que o autor pretende denunciar a lide ao Estado. Nessas 

hipóteses, a competência do Supremo foi afastada por ser indevida a intervenção forçada do 

ente estadual no polo ativo, nos termos do art. 70, I, do CPC. Nesse sentido, v.g., a ACO 644  

AgR, Rel. Min. Dias Toffoli: “EMENTA Agravo regimental em ação cível originária. Ação de 

indenização.  Desapropriação  indireta.  Denunciação  da  lide.  Conflito  federativo  não 

configurado. Incompetência do STF. Não provimento do agravo. 1. A norma inscrita no art. 

102, I, f, segundo o entendimento assentado na Corte, restringe-se, tão somente, àqueles 

litígios cuja potencialidade ofensiva se revele apta a vulnerar os valores que informam o 

princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto federativo. O 

caso dos autos está desvestido de qualquer projeção de caráter institucional e em nada 
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cunho patrimonial,  a área em discussão compreende parte significativa 
do  território  do  Estado  de  Mato  Grosso,  além  de  envolver  cifras 
consideráveis, justificando a sua apreciação pela Corte mais alta do país.

12. Já  no que diz respeito  ao mérito,  os  pedidos devem ser 
julgados  improcedentes,  por  três  razões.  Em  primeiro lugar,  diante  da 
controvérsia dominial noticiada pela União em sua peça de contestação, 
cabia ao Estado do Mato Grosso comprovar a propriedade das áreas que 
teriam sido objeto  de desapropriação indireta  pelo  ente  federal,  sendo 
insuficiente  a  mera alegação de que eram terras  devolutas.  Em outras 
palavras,  o  autor  deveria  ter  juntado  aos  autos  judiciais  cópia  das 
certidões de ônus reais (emitidas por delegatários do próprio Estado, nos 
termos  do  art.  236,  da  CF/88)  ou,  ainda,  qualquer  prova  hábil  de 
propriedade dos bens imóveis pelos quais pretende ser indenizado.  E, 
para isso,  é  desnecessária qualquer perícia topográfica,  eis  que não há 
divergência sobre os limites do Parque Indígena do Xingu.

13. Em segundo lugar, ainda que superado o obstáculo acima, é 
verdade que a Constituição de 1891 transferiu aos Estados a propriedade 
das terras devolutas localizadas no território de cada um deles5,  como 
forma de fortalecer os entes federativos após o fim do Estado unitário. No 

afeta  as  relações  políticas  entre  as  unidades  federadas,  não  possuindo  densidade 

suficiente  para  abalar  o  pacto  federativo,  sendo,  portanto,  inapta  para  provocar  a 

manifestação do STF na qualidade de Tribunal da Federação. Precedente (ACO 578/MT-

QO, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 22/8/11). 2. Os agravantes demandaram, diretamente à 

Corte, ação de desapropriação indireta, ancorada no art. 102, I, f,  CF, com a pretensão de 

incluir  o  Estado  de  Goiás  na  relação  processual,  para  resguardar  a  devida  reparação 

indenizatória.  Denunciação  per  saltum.  Inovação.  Artigo  456,  caput,  do  Código Civil.  O 

denunciado  não  mantém  relação  processual  com  o  adversário  do  denunciante,  não 

integrando a relação processual principal. Conflito federativo não configurado. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento” (grifo acrescentado). 

5 Constituição de 1891, art. 64 -  Pertencem aos Estados as minas e  terras devolutas 

situadas nos seus respectivos territórios, cabendo à União somente a porção do território 

que  for  indispensável  para  a  defesa  das  fronteiras,  fortificações,  construções  militares  e 

estradas de ferro federais.
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consideráveis, justificando a sua apreciação pela Corte mais alta do país.
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afeta  as  relações  políticas  entre  as  unidades  federadas,  não  possuindo  densidade 

suficiente  para  abalar  o  pacto  federativo,  sendo,  portanto,  inapta  para  provocar  a 

manifestação do STF na qualidade de Tribunal da Federação. Precedente (ACO 578/MT-

QO, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 22/8/11). 2. Os agravantes demandaram, diretamente à 

Corte, ação de desapropriação indireta, ancorada no art. 102, I, f,  CF, com a pretensão de 

incluir  o  Estado  de  Goiás  na  relação  processual,  para  resguardar  a  devida  reparação 

indenizatória.  Denunciação  per  saltum.  Inovação.  Artigo  456,  caput,  do  Código Civil.  O 
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5 Constituição de 1891, art. 64 -  Pertencem aos Estados as minas e  terras devolutas 

situadas nos seus respectivos territórios, cabendo à União somente a porção do território 

que  for  indispensável  para  a  defesa  das  fronteiras,  fortificações,  construções  militares  e 

estradas de ferro federais.

9 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13563406.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 82 de 99 4200



Voto - MIN. ROBERTO BARROSO

ACO 362 / MT 

entanto,  embora  sem  mencionar  as  terras  indígenas,  essa  mesma 
Constituição  de  1891,  em  seu  artigo  83,  manteve  em  vigor  as  leis 
anteriores à sua promulgação que não fossem explícita ou implicitamente 
contrárias ao sistema de Governo firmado e aos princípios consagrados6. 
Uma dessas leis era a Lei nº 601 de 18.09.1850 (Lei de Terras), cujo art. 3º7 
definia as terras devolutas e cujo art. 128 permitia ao Governo Imperial 
reservar,  dessas  terras,  aquelas  que  julgasse  necessárias  para  a 
colonização dos indígenas. Todavia, o cipoal normativo daquela época, 
que incluía  até  mesmo um Alvará Régio de 01.04.1680,  tornava pouco 
clara a relação jurídica existente entre os indígenas e as terras que lhes 
serviam de habitat.

14. A Constituição de 1934 foi a primeira a enfrentar o tema 
expressamente,  e  desde  então  colocou  um  ponto  final  na  discussão: 
protegeu-se  a  posse  das  terras  onde  os  povos  indígenas  estivessem 
“permanentemente localizados”9, proibindo-se sua alienação. Essa previsão 

6 Constituição de 1891, art. 83 - Continuam em vigor, enquanto não revogadas, as leis 

do antigo regime no que explícita ou implicitamente não forem contrárias ao sistema do 

Governo firmado pela Constituição e aos princípios nela consagrados.

7 Art. 3º São terras devolutas:

§  1º  As  que  não  se  acharem  applicadas  a  algum  uso  publico  nacional,  provincial,  ou 

municipal.

§ 2º As que não se acharem no dominio particular por qualquer titulo legitimo, nem forem 

havidas por sesmarias e outras concessões do Governo Geral ou Provincial, não incursas em 

commisso por falta do cumprimento das condições de medição, confirmação e cultura.

§ 3º As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras concessões do Governo, que, 

apezar de incursas em commisso, forem revalidadas por esta Lei.

§ 4º As que não se acharem occupadas por posses, que, apezar de não se fundarem em titulo 

legal, forem legitimadas por esta Lei.

8 Art. 12. O Governo reservará das terras devolutas as que julgar necessarias: 1º, para a 

colonisação  dos  indigenas;  2º,  para  a  fundação  de  povoações,  abertura  de  estradas,  e 

quaesquer outras servidões, e assento de estabelecimentos publicos: 3º, para a construção 

naval.

9 Constituição de 1934, art 129 - Será respeitada a posse de terras de silvícolas que 

nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las.
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foi repetida nas Constituições de 193710 e 194611. A Constituição de 1967 
alterou  ligeiramente  essa  redação,  garantindo  aos  povos  indígenas  a 
“posse permanente das terras que habitam” e o direito ao usufruto exclusivo 
dos recursos  naturais  e de todas as utilidades nelas existentes12.  Além 
disso, a CF/67 incluiu as “terras ocupadas pelos silvícolas” dentre os bens da 
União13. A Constituição de 1969 avançou ainda mais na proteção às terras 
indígenas,  declarando  “a  nulidade  e  a  extinção  dos  efeitos  jurídicos  de  
qualquer natureza que tivessem por objeto o domínio, a posse ou a ocupação das  
terras ocupadas pelos silvícolas”, além de afastar o direito a qualquer ação 
ou indenização daí decorrente14.

15. Chegando ao momento constitucional atual, o art. 231, da 
Constituição de 198815, atribui uma importância diferenciada aos índios e 

10 Constituição de 1937, art 154 - Será respeitada aos silvícolas a posse das terras em 

que se achem localizados em caráter permanente, sendo-lhes, porém, vedada a alienação das 

mesmas.

11 Constituição de 1946, art 216 - Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde 

se achem permanentemente localizados, com a condição de não a transferirem.

12 Constituição de 1967, art. 186 - É assegurada aos silvícolas a posse permanente das 

terras que habitam e reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e 

de todas as utilidades nelas existentes.

13 Constituição  de 1967,  art.  4º  -  Incluem-se  entre os  bens da União:  IV -  as  terras 

ocupadas pelos silvícolas;

14 Constituição  de 1969,  art.  4º  -  Incluem-se  entre os  bens da União:  IV -  as  terras 

ocupadas pelos silvícolas; art. 198 - as terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos 

têrmos  que  a  lei  federal  determinar,  a  êles  cabendo  a  sua  posse  permanente  e  ficando 

reconhecido  o  seu  direito  ao  usufruto  exclusivo  das  riquezas  naturais  e  de  tôdas  as 

utilidades nelas existentes. § 1º Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos 

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

habitadas pelos silvícolas. § 2º A nulidade e extinção de que trata o parágrafo anterior não 

dão aos ocupantes direito a qualquer ação ou indenização contra a União e a Fundação 

Nacional do Índio.

15 Art.  231.  São  reconhecidos  aos  índios  sua  organização  social,  costumes,  línguas, 

crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 

competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.§ 1º São terras 
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ao  seu  modo  de  viver,  protegendo  “sua  organização  social,  costumes,  
línguas,  crenças  e  tradições”,  além  de  preservar  “sua  reprodução  física  e  
cultural”. A Constituição de 1988 também consagrou o caráter originário 
do  direito  dos  índios  às  terras  por  eles  “tradicionalmente  ocupadas”, 
incluindo-as, igualmente, dentre os bens da União (art. 20, XI, da CF/88). 
Por conseguinte, o artigo 231, §6º, da Constituição, afirmou serem nulos e 
extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto 
a ocupação, o domínio e a posse das terras tradicionalmente ocupadas 
pelos  índios,  proibindo  indenização  ou  ações  contra  a  União,  salvo 
quanto  às  benfeitorias  derivadas  da  ocupação  de  boa-fé.  A  causa 
indígena, portanto, não era estranha à Constituição, que determinou, no 
art.  67,  do  ADCT,  a  conclusão  do  processo  demarcatório  de  terras  no 
prazo de 5 (cinco) anos16.

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 a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, 

segundo seus usos, costumes e tradições. § 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos 

índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas 

do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. § 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, 

incluídos os potenciais energéticos,  a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras 

indígenas  só  podem ser  efetivados  com autorização  do  Congresso  Nacional,  ouvidas  as 

comunidades  afetadas,  ficando-lhes  assegurada  participação  nos  resultados  da  lavra,  na 

forma da lei.  § 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os  

direitos sobre elas, imprescritíveis. § 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas 

terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, 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. § 6º 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,  ressalvado relevante 

interesse  público  da  União,  segundo  o  que  dispuser  lei  complementar,  não  gerando  a 

nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei,  

quanto  às  benfeitorias  derivadas  da  ocupação  de  boa  fé.  §  7º  Não  se  aplica  às  terras 

indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º.

16 Art. 67. A União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de cinco anos 
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16. Essa  breve  exposição  demonstra  que  tais  normas 
constitucionais devem ser compreendidas, sob uma perspectiva histórica, 
como  o  progressivo  reconhecimento  do  direito  das  comunidades 
indígenas sobre as terras por elas tradicionalmente ocupadas, possuindo 
o ato administrativo mero conteúdo declaratório , ainda que isso possa 
produzir  extenso  recorte  no  território  de  um  Estado-membro  da 
Federação.  Isso porque a manutenção da relação dos indígenas com a 
terra é essencial para se evitar a descaracterização da sua cultura, com a 
consequente  perda  de  identidade étnica,  o  que  todas  as  Constituições 
brasileiras promulgadas nos últimos cem anos pretenderam evitar. A meu 
ver,  é  assim  que  deve  ser  lida  a  Súmula  480,  do  STF,  que  dispõe: 
“Pertencem ao domínio e administração da União, nos têrmos dos arts. 4º, IV e  
186, da Constituição Federal de 1967, as terras ocupadas por silvícolas”.

17. O elemento teleológico, por sua vez, sugere que a “posse”, 
a “localização”, a “habitação” ou a “ocupação” dos indígenas possui um 
significado relacionado ao habitat em um determinado espaço, necessário 
à  sua  subsistência  (compreendendo  os  locais  onde  são  desenvolvidas 
atividades  produtivas,  tais  como  caça,  pesca,  coleta  e  cultivo),  à 
preservação  dos  recursos  naturais  e  à  reprodução  física  e  cultural  do 
grupo. Por essa razão é que, como bem destacado pelo Min. Victor Nunes 
Leal no RE 44.585, Rel. Min. Ribeiro da Costa, j. 30.08.1961, ao analisar o 
art.  216,  da  Constituição  de  1946,  “não  está  em  jôgo,  propriamente,  um  
conceito de posse, nem de domínio, no sentido civilista dos vocábulos; trata-se do  
habitat de um povo”. Nesse mesmo sentido dispõe o art. 23, do Estatuto do 
Índio (Lei nº 6.001/1973)17.

18. É importante ressaltar que essas “terras ocupadas” pelos 
indígenas não se confundem com as “áreas reservadas” aos índios, nos 

a partir da promulgação da Constituição.

17 Art. 23. Considera-se posse do índio ou silvícola a ocupação efetiva da terra que, de 

acordo com os usos, costumes e tradições tribais, detém e onde habita ou exerce atividade 

indispensável à sua subsistência ou economicamente útil.
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termos dos arts.  17 c/c  22 e  2618,  do Estatuto do Índio.  Em relação às 
primeiras, os índios têm a posse (no sentido acima exposto) assegurada 
desde a Constituição de 1934,  e elas compõem o patrimônio da União 
desde a Constituição de 1967. Já as “áreas reservadas” não são – ao menos 
em sua totalidade – tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, podendo 
a União, caso assim deseje, expropriar imóveis que eventualmente não lhe 
pertençam para constituí-la. Essas “áreas reservadas”, de acordo com o 
Parágrafo  Único  do  citado  art.  26,  dividem-se  em “reserva  indígena”, 
“parque indígena” e “colônia agrícola indígena”, cada uma com as suas 
características próprias.

19. Existe razoável consenso entre as partes a respeito do que 
foi afirmado até aqui. A questão controvertida é de fato se a área contida 
no Parque Indígena do Xingu corresponde a uma terra ocupada pelos 
indígenas, de acordo com o ordenamento jurídico então em vigor. Vale 
recordar  que  o  Parque  Indígena  do  Xingu  foi  criado  pelo  Decreto  nº 
50.455/1961,  quando  estava  em  vigor  a  Constituição  de  1946,  e  foi 
posteriormente ampliado pelos Decretos nº 63.082/1968 e 68.909/1971, sob 
a  égide,  respectivamente,  das  Constituições  de  1967  e  1969.  Deve-se 
determinar,  portanto,  se  os  indígenas estavam “localizados  em caráter 
permanente”  ou  “habitavam”  a  área  correspondente  ao  Parque,  no 

18 Art.  17.  Reputam-se  terras  indígenas:  I  -  as  terras  ocupadas  ou  habitadas  pelos 

silvícolas, a que se referem os artigos 4º, IV, e 198, da Constituição; II - as áreas reservadas de 

que trata o Capítulo III deste Título; III - as terras de domínio das comunidades indígenas ou 

de silvícolas. (...) Art. 22. Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das terras que 

habitam e o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades 

naquelas  terras  existentes.  Parágrafo  único.  As terras  ocupadas  pelos  índios,  nos  termos 

deste artigo, serão bens inalienáveis da União (artigo 4º, IV, e 198, da Constituição Federal).  

(...)  Art.  26.  A União poderá estabelecer,  em qualquer  parte  do território  nacional,  áreas 

destinadas  à  posse  e  ocupação  pelos  índios,  onde  possam  viver  e  obter  meios  de 

subsistência,  com direito ao usufruto e utilização das riquezas naturais e dos bens nelas 

existentes,  respeitadas as restrições legais.  Parágrafo único. As áreas reservadas na forma 

deste artigo não se confundem com as de posse imemorial das tribos indígenas, podendo 

organizar-se sob uma das seguintes modalidades: a) reserva indígena; b) parque indígena; c) 

colônia agrícola indígena.
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sentido étnico-cultural  já  indicado.  Somente uma perícia antropológica 
poderia revelar esse conhecimento científico.

20. Pois bem. O laudo antropológico confeccionado pelo perito 
oficial confirmou a “intensa e continuada ocupação indígena da área ora em  
litígio, como também de certas porções adjacentes que não foram contempladas  
nos  perímetros  atribuídos  ao  Parque  do  Xingu  e  às  áreas  Batovi,  Wawi  e  
Capoto/Jarina”. Nesse sentido, afirmou que nas referidas áreas “habitavam 
e habitam tradicionalmente, conforme descrito extensamente no tópico III acima,  
inúmeros  povos  indígenas,  a  saber,  Mehinako,  Waura,  Yawalapiti,  Kalapalo,  
Nahukwa, Matipu, Kuikuro, Kamayura, Aweti, Trumai, Ikpeng, Suya, Juruna e  
Txukahamãe”.  Afirma,  também,  que “a  ocupação  da  área  sub  judice  pelos  
ancestrais de alguns desses povos, em particular os aruak e os karib, remonta há  
pelo  menos  cerca  de  800  anos,  conforme  atestam  os  materiais  pré-históricos  
retirados  de  diferentes  pontos  da  bacia  do  Xingu,  nos  quais  foram realizadas  
escavações arqueológicas”. Ainda de acordo com o laudo antropológico, “os  
testemunhos históricos  e  antropológicos  que  se  acumularam desde  as  viagens  
pioneiras de von den Steinen, em 1884 e 1887, asseveram de maneira inequívoca  
a ativa e ininterrupta ocupação indígena em toda a extensão da área em litígio, ao  
longo de todo o século XX”.

21. Ainda  que,  tal  como  qualquer  trabalho  de  ciências 
humanas,  não  se  possa  esperar  dos  laudos  antropológicos  absoluta 
certeza e objetividade, o resultado da perícia permite asseverar, com boa 
dose de segurança, que a área do Parque do Xingu é uma terra “ocupada” 
ou “habitada” por indígenas à luz das Constituições de 1946, 1967 e 1969. 
Além disso, o laudo pericial corresponde à área demarcada pela União a 
tempo e modo. A demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios  fundamenta-se  em  trabalhos  antropológicos  de  qualificação 
reconhecida, sendo sua iniciativa e orientação de competência da FUNAI. 
Sendo assim, por uma questão de capacidade institucional,  tendo sido 
respeitado o  devido processo legal  e  não sendo essa uma situação  de 
certeza negativa  sobre a  ocupação indígena,  deve haver deferência  do 
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Judiciário à análise técnica das autoridades competentes. Fica, portanto, 
afastada a  caracterização da  área  como composta  por terras  devolutas 
estaduais,  inviabilizando a  pretendida indenização por desapropriação 
indireta.

22. Nem  mesmo  a  nomenclatura  de  “Parque  Indígena”, 
coincidente com uma das espécies de “área reservada” previstas no art. 
26,  do Estatuto do Índio,  seria capaz de infirmar essa conclusão.  Com 
efeito,  conforme  destacado  na  própria  inicial,  a  área  em  questão, 
originariamente  denominada  “Parque  Nacional  de  Xingu”,  apenas 
recebeu o nome de “Parque Indígena” com o Decreto n° 82.263/1978, após 
sua  demarcação  e  ampliação  por  meio  dos  Decretos  nº  50.455/1961, 
63.082/1968  e  68.909/1971.  Além  disso,  feita  a  demarcação  das  terras 
ocupadas pelos indígenas, nada impede que a União desaproprie outros 
imóveis e os transforme em áreas reservadas, incorporando-as ao Parque 
Indígena do Xingu, que conterá tanto umas quanto outras (talvez, aliás, 
tenha sido esse o intuito do art. 5º, do Decreto nº 50.455/1961, e do art. 2º,  
do Decreto  nº  63.082/1968).  De mais  a mais,  em última análise,  pouco 
importa  o  termo utilizado  para  designar  aquela  área:  sendo  terras  de 
ocupação indígena, aspectos meramente formais não devem ser óbice à 
efetivação de direitos fundamentais, em especial de grupos minoritários.

23. Em  terceiro lugar, ainda que não se esteja convencido de 
que a área correspondente ao Parque Indígena do Xingu atendia, à época, 
aos requisitos das Constituições de 1946, 1967 e 1969, a prova pericial é 
inconteste no sentido de que há uma ocupação tradicional dos indígenas 
naquele  local:  “habitavam  e  habitam  tradicionalmente,  conforme  descrito  
extensamente no tópico III acima, inúmeros povos indígenas, a saber, Mehinako,  
Waura,  Yawalapiti,  Kalapalo,  Nahukwa,  Matipu,  Kuikuro,  Kamayura,  Aweti,  
Trumai,  Ikpeng,  Suya,  Juruna  e  Txukahamãe”.  Destarte,  incidiria,  de todo 
modo, o já mencionado art. 231, § 6º, da Constituição de 1988, que prevê a 
perda da eficácia dos títulos de domínio ou posse das terras, sem direito a 
indenização.  Em  outras  palavras,  se  houve  expropriação,  esta  foi 
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realizada pelo art. 231, da CF/88, obra do Poder Constituinte Originário 
de 1988, contra o qual não há direitos adquiridos.

24. Faço,  por  fim,  a  título  de  obiter  dictum,  algumas 
considerações. Na Pet 3.388, Rel. Min. Ayres Britto, que julgou a validade 
da demarcação da terra indígena “Raposa Serra do Sol”, foi fixado como 
“marco temporal” de ocupação a data de promulgação da Constituição 
de 1988. Entretanto, não vejo motivo para aplicar esse marco temporal no 
caso ora em análise, já que no julgamento dos embargos de declaração 
(Pet  3.388  ED,  sob  a  minha  relatoria)  foi  consignada  a  restrição  dos 
parâmetros  decisórios  àquele  caso  concreto.  Além  disso,  o  Parque 
Indígena do Xingu foi demarcado antes mesmo da própria Constituição 
de 1988, tornando sem sentido a discussão sobre o marco temporal de 
05.10.1988.

25. Ainda  na  condição  de  obiter  dictum,  deixo  registrada  a 
possibilidade  de  reconhecimento  de  terras  tradicionalmente  ocupadas 
pelos  índios,  ainda  que  algumas  comunidades  indígenas  nelas  não 
estejam  circunstancialmente,  por  terem  sido  retiradas  à  força.  Não 
deixaram suas áreas, portanto, voluntariamente, e não retornaram a elas 
porque estavam impedidas de fazê-lo. Por isso, entendo que somente será 
descaracterizada a ocupação tradicional indígena caso demonstrado que 
os índios deixaram voluntariamente o território que postulam e/ou desde 
que  se  verifique  que  os  laços  culturais  que  os  uniam  a  tal  área  se 
desfizeram. É assim que interpreto a Súmula 65019,  do STF, segundo a 
qual os “incisos I e XI do art. 20 da CF não alcançam terras de aldeamentos  
extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto” – já que estes 
não mais integram o arcabouço étnico-cultural do grupo. Também não me 
parece razoável exigir-se violência ou conflito envolvendo os índios para 
que  a  ocupação  não  seja  considerada  extinta,  nem  tampouco  o 
ajuizamento de uma ação possessória (o que implicaria em interpretar o 
comportamento das comunidades indígenas à luz dos nossos costumes e 

19 Os incisos I e XI do art. 20 da CF não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda  
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instituições).

26. Diante  do  exposto,  voto  pela  improcedência  da  ação, 
condenando-se o autor nos ônus da sucumbência.
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Antecipação ao Voto

16/08/2017 PLENÁRIO

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 362 MATO GROSSO

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  - Senhor  Presidente, 
cumprimento a todos e, em especial, a Vossa Excelência pelo belíssimo 
voto proferido, onde concluiu pela improcedência dos pedidos deduzidos 
tanto na ACO 362 como na ACO 366. Cumprimento, da mesma forma, os 
advogados – como sempre competentes que assomaram à tribuna –, na 
mesma linha, por óbvio, o Procurador-Geral da República.

Estava aqui ouvindo a manifestação dos meus pares e pensando no 
que teria a acrescer, na medida que endosso integralmente tudo o que foi 
dito e o juízo de improcedência proposto. E por que o faço? Porque, com 
todo o respeito ao eminente Procurador do Estado do Mato Grosso, de 
forma alguma eu retiro da Constituição de 1891, no que tange às terras 
devolutas, a conclusão que é a premissa básica da tese por ele defendida, 
qual  seja,  de  que  as  terras  de  tradicional  ocupação  indígena  se 
constituiriam em terras devolutas, e teriam, por isso, passado, sob a égide 
da  Constituição  de  1891,  à  titularidade  dos  Estados.  Não endosso,  de 
forma alguma, essa tese. 

Trago  voto  escrito  nessa  linha,  Senhor  Presidente,  e  desde  logo 
requeiro sua juntada aos autos. Por outro lado, a questão controvertida da 
ocupação tradicional, seja no que tange ao Parque Nacional do Xingu, seja 
no tocante àquelas outras áreas  objeto da ACO 366, como bem enfatizado 
pelo Procurador-Geral da República, é factual e se resolve à luz da prova 
dos  autos,  em  especial  do  laudo  antropológico  produzido  e  com 
conclusões em sentido contrário ao defendido pelo autor.

Verifiquei que há um laudo na ACO 366 de um assistente técnico - a 
ACO 362 não foi digitalizada,  pelo que não compulsei os autos -,  que 
diverge  parcialmente  da  afirmação  de  que  haveria,  no  caso  daquelas 
reservas, posse imemorial nas áreas demarcadas. Tal, contudo, decorre de 
interpretação  a  respeito,  na  medida  em  que  os  dados  trazidos,  na 
verdade, não consideram o modo de aproveitamento das terras, mas sim 
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o fato de os indígenas estarem ou não nas terras. E sabemos que, devido 
às  próprias  características  culturais  dos  índios,  o  uso  da  terra  pelos 
indígenas não diz, necessariamente, com  estar sobre a terra. 

Daí porque essa conclusão parcialmente diferente de forma alguma 
afasta as conclusões peremptórias do laudo antropológico, ainda que um 
deles tenha sido feito em 2003, sabido que essas demarcações se fizeram 
ao longo da década de sessenta e até 1983. 

Eu reitero, Senhor Presidente, a minha integral concordância com o 
juízo  exarado por  Vossa  Excelência,  no  sentido  da  improcedência  dos 
pedidos.  E  destaco  que  não  está  em  jogo  -  e  eu  aqui  não  estou  me 
pronunciando sobre ele -,  o marco temporal da ocupação indígena, e o 
eminente  Ministro  Luís  Roberto  a  ele  fez  referência  apenas  porque 
impedido nos processos em que essa matéria virá a debate. 

É como voto, Presidente.
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16/08/2017 PLENÁRIO

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 362 MATO GROSSO

VOTO

A Ministra Rosa Weber: 1. Senhora Presidente, a presente ação cível 
originária foi  ajuizada pelo Estado do Mato Grosso,  em novembro de 
1986 (ou seja, antes da vigência da Constituição de 1988), contra a União e 
a FUNAI para ver declarada a ocorrência de desapropriação indireta em 
áreas  do  território  do  Estado  onde  constituído  o  Parque  Nacional  do 
Xingu.  

As questões pendentes de análise são semelhantes às verificadas na 
ACO nº  366/MT,  julgada nesta  mesma sessão.  Nesta,  também declarei 
voto  refutando  as  premissas  da  argumentação  deduzida  pelo  Estado-
autor,  pois,  por  um  lado,  não  há  que  se  falar  em  devolutividade  da 
generalidade das terras ocupadas por indígenas e, de outro, demonstrada 
está a ocupação indígena na específica região afetada. 

2. Devolutas são apenas as terras de aldeamentos indígenas extintos 
e, nessa condição, transferidas aos Estados pela Constituição de 1891. É o 
que se extrai da Súmula nº 650/STF: “os incisos I e XI do art. 20 da CF não  
alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em  
passado remoto”. Como o art. 20 da Constituição em vigor disciplina quais 
são os bens da União, por consequência, tais aldeamentos extintos  “em 
passado  remoto”  são  dos  Estados.  A  questão,  na  verdade,  está  bem 
sedimentada  nesta  Suprema  Corte,  inclusive  em  relação  à  adoção  da 
Constituição  de  1891  como  marco  divisório  aplicável  à  atribuição  de 
terras  devolutas  aos  Estados  (aqui,  incluídos  aldeamentos  indígenas 
àquele  tempo  já  extintos).  Há  precedente  a  respeito,  derivado  de 
julgamento concluído no ano de 2011 (ADI 255/RS, Pleno, Relator Min. 
Ilmar Galvão, relator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 
24.5.2011):

“AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  
INCISO X DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO  
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RIO  GRANDE  DO  SUL.  BENS  DO  ESTADO.  TERRAS  DOS  
EXTINTOS  ALDEAMENTOS  INDÍGENAS.  VIOLAÇÃO  DOS  
ARTS.  20,  I  E  XI,  22,  CAPUT  E  INCISO  I,  E  231  DA  
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  INTERPRETAÇÃO  CONFORME.  
EXTINÇÃO  OCORRIDA  ANTES  DO  ADVENTO  DA 
CONSTITUIÇÃO  DE  1891.  ADI  JULGADA  PARCIALMENTE  
PROCEDENTE.  I  -  A  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  
Federal,  por  diversas  vezes,  reconheceu  que  as  terras  dos  
aldeamentos  indígenas  que  se  extinguiram  antes  da  
Constituição de 1891, por haverem perdido o caráter de bens  
destinados  a  uso  especial,  passaram  à  categoria  de  terras  
devolutas.  II  -  Uma  vez  reconhecidos  como terras  devolutas,  por  
força do artigo 64 da Constituição de 1891, os aldeamentos extintos  
transferiram-se ao domínio dos Estados. III – ADI julgada procedente  
em  parte,  para  conferir  interpretação  conforme  à  Constituição  ao  
dispositivo impugnado, a fim de que a sua aplicação fique adstrita aos  
aldeamentos  indígenas  extintos  antes  da  edição  da  primeira  
Constituição Republicana”.

Destaco  que  tal  precedente  teve  seu  julgamento  iniciado  em 
27.6.2002, mas só foi concluído recentemente. Em 1986, quando ajuizada a 
presente  ação  cível  originária,  a  tese  defendida  pelo  Estado  do  Mato 
Grosso talvez tivesse maior consistência – dado que, aparentemente, não 
havia manifestação definitiva desta Suprema Corte sobre o tema. Hoje, 
porém, diante do julgamento do precedente citado, a questão se encontra 
resolvida em sentido contrário à pretensão do Estado-autor. 

3.  Quanto  à  segunda  premissa,  entendo  assistir  inteira  razão  ao 
Procurador-Geral  da  República  quando  este  afirma,  em  seu  parecer 
juntado aos autos da ACO nº 366/MT, que  “não há, na presente ação, em  
verdade, qualquer controvérsia jurídica a ser resolvida, mas sim uma meramente  
factual, consistente em definir-se a natureza das terras integrantes das reservas  
(...), se de posse imemorial dos silvícolas ou não”. Esta é, com efeito, a questão 
dos autos. 

Não pude consultar antecipadamente os autos desta ACO nº 362/MT 
na mesma extensão com que consultei o material probatório da ACO nº 
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366/MT, na medida em que apenas esta última se encontra digitalizada. O 
voto proferido pelo  eminente Relator,  Ministro Marco Aurélio,  destaca 
contudo  a  similitude  das  questões  também sob  o  prisma da  presença 
indígena nas regiões afetadas pela criação da reserva aqui em exame. A 
meu  ver,  demonstrada  a  ocupação  indígena  na  região  quando  as 
demarcações  foram  realizadas  (em  datas  anteriores  à  vigência  da 
Constituição de 1988), também se torna improcedente a segunda alegação 
do Estado do Mato Grosso.

Ante  o  exposto, acompanhando  o  eminente  Relator  também  em 
relação  aos  consectários  (condenação  em  honorários  e  despesas 
processuais), julgo o pedido improcedente. 

É como voto.  
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16/08/2017 PLENÁRIO

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 362 MATO GROSSO

VOTO

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI -  Senhor 
Presidente e eminente Relator, o direito é uma disciplina que se dirige ao 
povo,  ao  cidadão,  portanto,  não  pode  ser  algo  esotérico,  algo 
compreendido apenas pelos iniciados. Parabenizo Vossa Excelência por 
trazer um voto que pode ser compreendido por todos , especialmente por 
aqueles  que  estão  presentes,  defendendo  os  seus  direitos  e  não  têm, 
naturalmente, esta cultura jurídica mais sofisticada, como nós outros, até 
por obrigação constitucional temos.

Cumprimento a doutora Grace Mendonça,  que fez  uma belíssima 
sustentação  oral,  ao  doutor  Janot  também,  que  nos  brindou,  como 
sempre, com uma intervenção muito objetiva e lúcida. E Suas Excelências, 
as partes que intervieram verbalmente, isto depois foi confirmado pelo 
eminente  Relator,  assentaram que nós  estamos,  na  verdade,  diante  de 
uma questão  fática,  puramente  fática.  Não  tratamos  aqui  de  questões 
complexas do ponto de vista teórico, não está em jogo o marco temporal. 
Oportunamente, este Plenário se debruçará sobre esse momentoso tema 
com  base  nos  documentos  internacionais  mais  avançados,  que  tratam 
sobre  esse  assunto,  como  por  exemplo,  a  Convenção  OIT  169, 
internalizada pelo Decreto 2004. Mas, agora, trata-se de saber se os índios 
do  Xingu  ocupavam  ou  não  a  área  contestada.  Temos  dois  laudos 
alentadíssimos,  que  comprovam,  de  forma  absolutamente  extreme  de 
qualquer  dúvida,  de  que  a  terra  era,  sim,  ocupada  pelos  indígenas  e, 
assim, foi reconhecida por um decreto presidencial. Decreto, este, editado 
e reeditado à luz das constituições pretéritas, inclusive, à luz da presente 
Constituição, que garantiam esse direito aos indígenas em questão. 

Quero rapidamente, eminente Presidente, pontuar um aspecto que é 
recorrente  nas  discussões  que  temos  quando  tratamos  de  assuntos 
indígenas.  Não  raro,  diria,  até  muito  comum,  serem  os  laudos 
antropológicos  desqualificados,  imputando-lhes  a  característica  de  que 
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são mera literatura.
Reafirmo aqui - e, aliás, ontem, essa minha convicção foi fortalecida 

pela presença de duas eminentes professoras da Universidade de Brasília, 
que lidavam com a questão indígena, que são antropólogas por profissão, 
e que me convenceram mais uma vez, e nem precisariam, porque tenho 
também  uma  formação  em  Ciências  Sociais  e  dediquei  dois  anos  da 
minha vida ao estudo da antropologia, primeiro física, depois, cultural - e 
afirmar que a Antropologia é, sim, uma ciência. É uma Ciência porque 
tem método próprio, um objeto específico e baseia suas conclusões em 
dados empíricos. 

Ao  nos  debruçarmos  sobre  estes  laudos  antropológicos,  que 
integram  esses  dois  feitos,  verificamos  que  são  dados  antropológicos 
elaborados  segundo os  cânones  científicos,  porque estão  fundados  em 
documentos,  mapas  e   provas  testemunhais.  Portanto,  são  laudos,  do 
ponto  de  vista  técnico,  absolutamente  impecáveis  -,  aliás,  foram 
realizados por determinação de Vossa Excelência, em boa hora, Ministro 
Marco Aurélio - e que a meu ver, resolvem a controvérsia fática, como 
disse  o  eminente  Procurador-Geral  da  República,  de  maneira 
absolutamente definitiva.

Com  essas  breves  razões,  Senhor  Presidente  e  eminente  relator, 
acompanho  Vossa  Excelência  integralmente  para  julgar  improcedentes 
ambas as ações.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 362
PROCED. : MATO GROSSO
RELATOR : MIN. MARCO AURÉLIO
AUTOR(A/S)(ES) : ESTADO DE MATO GROSSO
ADV.(A/S) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
RÉU(É)(S) : UNIÃO
ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
RÉU(É)(S) : FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL

Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do 
Ministro  Marco  Aurélio  (Relator),  julgou  improcedente  o  pedido 
veiculado  nesta  ação,  assentando  não  ser  devida  indenização,  e 
condenou o autor nas despesas processuais, arbitrando, em favor 
das  rés,  honorários  advocatícios  no  valor  de  R$  50.000,00. 
Impedido o Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, os 
Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Celso de Mello. Falaram: pelo 
autor, Estado de Mato Grosso, o Dr. Lucas Dallamico, Procurador do 
Estado  de  Mato  Grosso;  pela  ré,  União,  a  Dra.  Grace  Maria 
Fernandes Mendonça, Advogada-Geral da União; e, pelo Ministério 
Público  Federal,  o  Dr.  Rodrigo  Janot  Monteiro  de  Barros, 
Procurador-Geral da República. Presidiu o julgamento a Ministra 
Cármen Lúcia. Plenário, 16.8.2017. 

 
Presidência  da  Senhora  Ministra  Cármen  Lúcia.  Presentes  à 

sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo 
Lewandowski, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre 
de Moraes.

Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de 
Barros.

p/ Doralúcia das Neves Santos
Assessora-Chefe do Plenário
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