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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1• REGIÃO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N, 1997.01.00,019623-0/RO 

RELATORA: 
AGRAVANTE: 
ADVOGADOS: 
AGRAVADO: 
l=iROCURADOR: 
AGRAVADA: 
PROCURADORES: 

EXMA. JUÍZA ELIANA CALMON 
CELSO JOSÉ ANDREAZZA E OUTROS(AS) 
JOSÉ DE ALMEIDA SILVARES E OUTROS(AS) 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
OSNlR BELICE 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO [ND10 - FUNAI 
MARCELO LUIS C. RODOPlANO DE OLIVEIRA E OUTROS(AS) 

EMENTA 

, 
PROCESSO CML - EMBARGOS OE TERCEIRO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIMINAR. 
1. A liminar da ação civil pública reportou-se a áreas indígenas, não atingindo propriedades 

privadas. 
2. Os terceiros, ditos prejudicados, não o foram com a liminar. 
3. Se excesso houve, faz-se necessário o uso dos interditos. 
4. Ação civil pública que não comprometeu o domfnio reclamado. 
3. Recurso improvido. 

\ 

ACÓRDÃO 

Decide a Turma negar provimento ao recurso, à unanimidade. 
4ª Turma do TRF da 1• Região-09/12/97 

JUIZ MÁRIO CÉSAR RIBEIRO, PRESIDENTE 
Rl , TRF - ART. 91 § 2º. 

JUIZA EUAN~, RELATORA 
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AGRAVADOS: 
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A EXMA. JUÍ~ ·,,.~E!\~A CALMON: =-ol'viíNISTERIÕ-PÚBú;Õ 
,. r-:s.., .• .,..~.· 

FEDERAL ajuizou ação civil pública, pleiteando que servidores da FUNDAÇÃO NACIONAL 

RELATÓRIO 

AGRAVANTES: 

DO ÍNDIO - FUNAI adentrem-se nas fazendas situadas na região do Vale dos rios 

Corumbiara e Omeré, nos Municípios de Vilhena e Corurnblara, para coleta e pesquisa de 

vestígios da presença de índios isolados nasflorestas lá existentes, tendo, posteriormente, 

sido desdobrado o âmbito da área de interdição. 

A liminar foi concedida, mas veio a mesma a ser atacada via embargos 

de terceiro, ajuizados pelos ora agravantes, que se sentiram prejudicados pela decisão. 

Pediram ao julgador que fossem liberadas as terras de suas propriedades, porque não estão 

elas incluídas na ação civil pública. 

A liminar foi indeferida nos embargos, ensejando o presente recurso. 

Alegam os agravantes que somente o Ministro de Estado da Justiça tem 

o poder de declarar os limites da pretendida terra indígena e o de determinar sua 

demarcação, tendo em vista que o Decreto n. 1.775/96 revogou o Decreto n. 22/91, que 

concedia à FUNAI, como órgão tutelar do indígena, o poder de requerer interdição de área 

passível de transformar-se em área indígena. 

Assim, concluem pela ilegalidade da medida interditória ora agravada, eis 

que sem respaldo no ordenamento jurídico, atropelando o princípio da ampla defesa, pois, 

embora sendo os ora recorrentes legítimos senhores e possuidores dos lotes abrangidos 

pela decisão, não foram chamados para apresentação de defesa. 

Desta forma, entendem, ao contrário da decisão recorrida, que a 

interdição tem efeitos bem definidos, porque cerceia e prejudica o exercício do direito de 

propriedade de que são titulares, entendendo que, talvez, a inten ... ção do magistrado a quo 
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fosse a de definir o efeito como não definitivo, ao invés de não indefinido. 
Assim, pedem a reforma da decisão, para deferir liminarmente os 

embargos, ou para determinar a suspensão parcial do processo principal, eis que os 

embargos não versam sobre a totalidade da área interditada, transcrevendo, assim, o art. 
1.052 do CPC. 

Após a resposta da FUNAI, vieram-me conclusos os autos. 
É o relatório. 

PAUTA: 26/11/97 
DISQUETE: 138-B 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1997.01.00.0.19623-0/RO 

AGRAVANTES: CELSO JOSÉ ANDREAZZA E OUTROS(AS) 

AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO - 

FUNAI 

VOTO 

A EXMA. JUÍZA ELIANA CALMON (RELATORA): - Tratam os autos de 

um incidente ao processo principal, porquanto atingidos terceiros com a liminar proferida em 

ação civil pública, a qual permitiu o ingresso de servidores da FUNAI em propriedades dos 

réus nominados (fls. 71ll5). 

No curso do litígio, pediu o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a 
ampliação da liminar, a fim de que fosse interditada a área indígena Rio Omeré, pelas 
constantes derrubadas de matas nativas nessa reserva, provocando doenças e, em 

conseqüência, morte dos índios. 

E pediu o "parquet" que fosse ampliada a área em que ficou proibida a 

presença de pessoas não autorizadas num raio de 3.000m em redor das malocas (fls. 263), 

o que levou o julgador a interditar a Terra Indígena Rio Omeré, com área de 51.100 hectares 

(fls. 360). 

Ora, em todos os pontos das decisões, teve o julgador o cuidado de 

delimitar a área, restringindo-se às terras indígenas de propriedade da UNIÃO. 

O reconhecimento liminar de que estão sendo atingidos imóveis de 

terceiros levaria à paralisação da ação civil pública, até que se delimitasse a extensão das 

propriedades dos terceiros dito atingidos. 

"Prima faciae", não vejo nas decisões do julgador nenhum desrespeito à 

propriedade privada, porquanto ficou assentado que só as terras indígenas estavam sendo 

objeto da demanda. 

Assim sendo, nego provimento ao recurso. 



rr~ tBUNf,L l~EGIONAL FEDERAL Dr~ 1A. RE-GIÃO 

SESSÃO DA QUA~TA TURMA 

Pauta de: 26/11/97 Julgado em: 09/12/97 AG 1997.61.00.019623-0/RO 

RELATOR(a): Exmo(a). Sr(a). JUIZA ELIANA CALMON 
PRESIDENTE DA SESSIO: ExmoCa). Sr(a). Juiz<a> M~RIO CéSAR RIBEIRO 
PROC. DA REP0BLICA: Exmo<a>. Sr(a). Dr(a) JULIANO VILLA-VERDE DE CARVALHO 
SECRET~RIOCA): RA~UEL MACHADO PERES RICARTE 

AUTUAÇÃO 

AGRTE . . 
ADV 
AGRDO . . 
PROCUR. : 
t-lGRDO 
ADV 
NQ DE ORIGEM . . 
~JUSTIÇA . . 

CELSO JOSE ANDREAZZA E OUTROSCAS) 
JOSE DE ALMEIDA SILVARES E OUTROS<AS) 
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
OSNIR BELICE 
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO-FUNAI 
MARCELO LUIS C. RODOPIANO DE OLIVEIRA E OUTROSCAS) 
t9974i0000092i6 VÀRA : 2 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL ESTADO/COM. : RO 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

CERTIDÃO 

Certifico que a egrlgia QUARTA TURMA , ao apreciar o proc~sso em 
epígrafe, em Sessio realizada n~sta data, proferiu a seguinte decisio: 

"A Turma,~ unanimidade, negou provim~nto ao recurso, nos termos do 
veto da Sra. Juíza Relatora.· 
Participaram do julgamento os Srs. Juízes Mirio Cisar Ribeiro e Hilton 
Queiroz. 
Ausente, por motivo Justificado, o Sr. Juiz Eust~quio Silveira. 

Brasília, 09 de DEZEMBRO de i997 
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