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Excelentíssimo Senhor Ministro Relator,

Trata-se de dois recursos extraordinários,  interpostos pela Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI e pelo Ministério Público Federal, ambos com fundamento no 

art.  102,  III,  “a”,  da  Constituição  Federal,  contra  acórdão  da  4ª  Turma  do  Tribunal 

Regional  Federal  da 4ª  Região,  que confirmou a sentença originária,  de acordo com a 

seguinte ementa (fls. 1071/1079):

“ADMINISTRATIVO.  ESBULHO  PRATICADO  POR  INDÍGENAS.  
AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  PEDIDO  
INDENIZATÓRIO.
A  realidade  da  causa  não  aponta  conflito  jurídico  sobre  posse,  
propriedade  ou  qualquer  outro  instituto  de  direito  civil,  
administrativo ou constitucional.  Indica, tão-somente,  o fato de um  
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esbulho, ou de uma invasão de terras possuídas por outrem. Nessa  
dimensão,  a  ordem  jurídica  não  pode  tolerar,  no  plano  fático,  a  
conduta de quem esbulha ou invade, seja ele índio ou não-índio, sem  
reagir,  ou  permitir  a  reação  do  esbulhado  ou  invadido,  que  são,  
justamente, os interditos possessórios previstos nas legislações civil e  
processual civil”.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 1095/1098).

Inconformados,  os  recorrentes  interpuseram  recursos  especiais  e 

extraordinários. O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento aos recursos especiais 

(fls. 1161/1162 e 1176/1177).

Em seu recurso extraordinário,  a FUNAI alega afronta aos arts. 20, 

XI, e 231, in fine, da Carta Magna, porque os recorridos não são proprietários das terras em 

comento e a Lei Maior e o Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/73) “reconhecem aos índios os  

direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam”.

Segue afirmando  que a  posse exercida  pelos  recorridos  é  “viciada 

desde a sua origem”, sendo inválidos os “atos de alienação dos imóveis rurais, praticados  

pelo Estado do Rio Grande do Sul, dos quais decorre o 'domínio' e a 'posse' exercida pelos  

autores”, porquanto “as terras indígenas não integram o patrimônio estadual”.

Diz  que  o  acórdão  recorrido  “não  levou  em  consideração  as  

peculiaridades da posse indígena em relação à posse civil” e que  “o título possessório  

invocado pelos particulares não pode ser oposto à pretensão possessória dos índios da  

Tribo Kaingang, dado que aqueles não podem alegar a existência de direito adquirido  

contra o Texto Constitucional”.

Aduz,  por  fim,  ofensa  ao  art.  191,  parágrafo  único,  haja  vista  a 

proibição de usucapião de imóveis públicos, ao art. 5º, XX e XXI, que prevê o direito de 
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propriedade e a sua função social, bem como ao art. 216, que dispõe acerca do patrimônio 

cultural, todos da Lei Maior (fls. 1122/1135).

O  Parquet Federal,  por  sua  vez,  em  seu  apelo  extremo,  assevera 

violação aos arts. 20, XI, e 231, §§ 2º e 6º, da Constituição Federal, argumentando que “a 

propriedade da área em questão está sendo discutida nos autos da Ação Cível Originária  

nº  442-0/10”,  nos  quais  “estão  acostados  todos  os  documentos  que  comprovam 

cabalmente que o imóvel ocupado pelos autores está encravado na Reserva Indígena de  

Nonoai, demarcada em 1911”.

Sustenta não ter cabimento a pretensão dos recorridos, cuja posse é 

viciada na origem,  “fruto de uma ocupação ilegal, devido os atos de flagrante nulidade  

praticados pelo Estado do Rio Grande do Sul” (fls. 1145/1150).

Não foram apresentadas contra-razões (fl. 1151).

É o relatório. Passo a opinar.

Os recursos merecem ser parcialmente conhecidos.

O acórdão recorrido não fez menção às matérias previstas nos arts. 5º, 

XX e XXI, 20, XI, 191, parágrafo único, e 216 da Carta da República. Na petição dos 

embargos declaratórios,  a  embargante  não fez referência  a tais  normas.  Portanto,  esses 

artigos não foram prequestionados, incidindo as súmulas 282 e 356 dessa Corte Suprema.

Em relação à alegada infringência aos arts. 2º, IX, 18 e 22 da Lei nº 

6.001/73, não cabe a interposição de recurso extraordinário com base em ofensa a artigos 

de lei federal. Nas palavras do Exmo. Sr. Ministro Nelson Jobim, “é cabível RE quando a  

decisão recorrida contrariar dispositivos da CF”1.

1 AI-AgR nº 333.412/AL, DJ 31.08.2001, p. 58.
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Quanto à infringência ao art. 231 da Carta Magna, os apelos extremos 

satisfazem os pressupostos de admissibilidade inerentes à via, devendo ser conhecidos.

Consta dos autos que Sabino Sérgio Coradi e cônjuge ajuizaram ação 

de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização contra a FUNAI, em razão 

de terem sofrido esbulho possessório em sua propriedade, localizada em Capão Alto/RS, 

praticado por indígenas da tribo Kaingang da Reserva de Nonoai/RS.

O d. Juízo a quo, após determinar a inclusão da União no pólo passivo 

da  demanda,  deferiu  liminares  e,  posteriormente,  julgou  procedente  o  pedido  de 

reintegração de posse e improcedente o pedido indenizatório (fls. 1017/1031).

O Colegiado de origem confirmou a sentença, razão pela qual foram 

interpostos estes recursos extraordinários, que merecem prosperar.

De  início,  cumpre  ressaltar  que  a  posse  das  terras  ocupadas 

tradicionalmente pelos índios difere da posse regulada pelo direito civil.

O  art.  231,  §§  2º  e  6º,  da  Carta  Magna,  dispõe  que  as  terras 

tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua  posse permanente e que são 

nulos  e  extintos,  não  produzindo  efeitos  jurídicos,  os  atos  que  tenham  por  objeto  a 

ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas.

O representante  do  Parquet Federal,  no parecer  de fls.  1061/1068, 

assentou: “(...) do aspecto fático da posse indígena (definido pelo caput do art. 231 como  

'ocupação tradicional') decorrem conseqüências muito mais intensas do que aquelas que  

advém da posse civil.  Na realidade,  os  efeitos  da posse indígena suplantam mesmo a  

propriedade civil (...) A posse, ou ocupação tradicional indígena, não é (...) apenas jus  

possidendi (direito à posse), mas sim situação de fato (tal como a posse civil) que, por  

expressa disposição da constituição, exclui os efeitos materiais da posse de terceiros”.
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De  fato,  “a  garantia  constitucional  prevista  para  os  índios,  em 

relação  aos  direitos  originários  sobre  suas  terras,  tradição  em  nosso  direito  

constitucional,  vem pelos seguintes preceitos constitucionais: (...)  posse permanente: é  

dos próprios índios. Indispensável a lição de José Afonso da Silva, que preleciona: 'A  

posse das terras ocupadas tradicionalmente pelos índios não é a simples posse regulada  

pelo direito  civil;  não é  a posse como simples poder de fato sobre a coisa,  para sua  

guarda  e  uso,  com  ou  sem  ânimo  de  tê-la  como  própria.  É,  em  substância,  aquela  

possessio ab orgine que,  no início,  para os romanos, estava na consciência do antigo  

povo, e era não a relação material de homem com a coisa, mas um poder, um senhorio”2.

Após detida análise dos autos, entendo que os recorridos, ao que tudo 

indica, encontram-se em área indígena demarcada em 1911.

Nesse sentido, a Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, à 

fl.  966, com base na perícia  antropológica  juntada aos autos,  concluiu:  “(...)  as terras  

atualmente  ocupadas  pelos  Kaingang,  sobre  as  quais  ora  pretende  o  autor  ordem de  

reintegração de posse, estão inclusas no Toldo de Nonoai demarcado em 1911”.

Na verdade, os atos que originaram a posse e o título dominial dos 

recorridos, praticados pelo Estado do Rio Grande do Sul, estão sendo analisados na Ação 

Cível Originária nº 442/RS, em trâmite nessa Corte e ainda pendente de julgamento.

Sobre as terras indígenas, João Pacheco de Oliveira3 aduz: “o direito 

dos índios é originário, ou seja, decorre de sua conexão sociocultural com povos pré-

colombianos que aqui habitavam. Tal direito não procede do reconhecimento do Estado  

(nem é anulado pelo não reconhecimento), mas decorre do próprio fato da sobrevivência  

atual dos grupos humanos que se identificam por tradições ancestrais e que se consideram 

como etnicamente diferenciados de outros segmentos da sociedade nacional”.

2 MORAES, Alexandre de. “Direito Constitucional”, 17. ed., São Paulo: Atlas S.A., 2005, p. 748/749.
3 “Indigenismo e territorialização: poderes, rotinas e saberes coloniais no Brasil contemporâneo”, Rio de 

Janeiro: Contra Capa Livraria Ltda., 1998, p. 45.
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Com  efeito,  “as  terras  indígenas  foram  reconhecidas  como  

pertencentes aos diversos grupos étnicos, em razão da incidência de direito originário,  

isto é, direito precedente e superior a qualquer outro que, eventualmente, se possa ter  

constituído  sobre  o  território  dos  índios.  A  demarcação  das  terras  tem  única  e  

exclusivamente a função de criar uma delimitação espacial da titularidade indígena e de  

opô-la  a  terceiros.  A  demarcação  não  é  constitutiva.  Aquilo  que  constitui  o  direito  

indígena sobre as suas terras é a própria presença indígena e a vinculação dos índios à  

terra, cujo reconhecimento foi efetuado pela Constituição Brasileira”4.

Nas  palavras  do  Exmo.  Sr.  Ministro  Celso  de  Mello5,  “as  terras 

tradicionalmente ocupadas pelos índios incluem-se no domínio constitucional da União  

Federal. As áreas por elas abrangidas são inalienáveis, indisponíveis e insuscetíveis de  

prescrição aquisitiva. A Carta Política, com a outorga dominial atribuída à União, criou,  

para esta, uma propriedade vinculada ou reservada, que se destina a garantir aos índios  

o exercício dos direitos que lhes foram reconhecidos constitucionalmente (CF, art. 231,  

§§ 2º, 3º e 7º), visando, desse modo, a proporcionar às comunidades indígenas bem-estar  

e condições necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes  

e tradições” – grifei.

Dessa forma, o acórdão recorrido merece ser reformado, a fim de que 

seja  julgado  improcedente  o  pedido  de  reintegração  de  posse  em  discussão,  ante  a 

inexistência de esbulho possessório por parte dos indígenas.

Ante  o  exposto,  opina  o  Ministério  Público  Federal  pelo  parcial 

conhecimento e, na parte conhecida, pelo provimento de ambos os recursos.

Brasília, 18 de agosto de 2008.

4 ANTUNES, Paulo de Bessa. “Ação Civil Pública, Meio Ambiente e Terras Indígenas”, Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 1998, p. 171.

5 RE nº 183.188/MS, DJ 14.02.1997, p. 1988.
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