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MINISTl:RIO DA JUSTIÇA 

FUNDAÇÃO NACIONAL 00 (NDIO - IF U NA 1 
ADMINISTA.A.ÇAO REGIONAL DE PASSO FUNDO - RS. 

flJSTITUTO &'XIOAMSIENTM.. 
Dat.;.. I I _.,._ 
Cod. ·=~~-D G>à ~ S9 . 

?'i. i 200283-ó 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL 

INSTÂNCIA DA COMARCA DE PASSO FUNDO,RS. 
DE PRIMEIRA 

4-4·2.-C)/ 

A FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO FUNAlp 

Órgão do Ministério da Justiça, institu.Í.Õa pela Lei 5371/ 

67, com sede e fÔro em BrasÍlia,DF, no setor dos Edif{,.- 

cios Públicos, Edifício "Lex", Quadra 7Ó2/Sul, atravis 

de seu advogado infra-firmado, "ut", Ílll.'Strumento de man 

dato incluso, doo, 01, com endereço pro&fissional na Av. 

Presidente Vargas, n2 100, 22 andar, em, Passo Fundo,RS, 

vem, com o devido acato, à presença de Vossa Excelên 

cia, propor ~ÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA ·DE INCONSTITUCIO 

NALIDADE DE DECRETO ESTADUAL, CUMULADA CCOM PEDIDO DE REIN 

TEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO, em fav©r das Comunida 

des Indígenas dos Índios das Tribos Kain1gang e Guaranis , 

residentes e domiciliados na Reserva de jNonoai, localiza 

da no Município de Nonoai,RS, contra o ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL, pessoa jurídica de direitro público, com 
sede e fÔro em Porto Alegre, RS, pelos · füundamentos fá ti- 

.. cos e j ur-I d'i.co s seguintes: 

I - DA COMPETtNCIA DESTE· MM~ JUÍZO 
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MINISTtRIO DA JUSTIÇA 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO fND10 - F U NA t 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL OE PASSO FUNDO - RS. 

F1. 02 

A Autora propõe a presente Ação· contra 

o Estado do Rio Grande do Sul, na q~aliàade de tutora le 

gal da Comunidade Indígena de Nonoai (Leis 5.371/67 e 
6.001/73), perante a Justiça Federal de Passo Fundo,RS, 

com suporte legal no artigo 109, inciso XI da Constitui 

çao Federal, que preconiza: 

"Art. 109 - Aos juízes federais compete 

processar e julgar: 

XI - A disputa sobre indÍge- direitos 

nas". 

; 

Ademais, a Constituição Federal 

tira do juis singular a competência acerca de 

nao re- •: 

açoes em 

ou atos que se discute a constitucionalidade das leis 

normativos do Poder Público, pois, "a ,contrario sensu", 

submeter-se-ia ao constrangimento de ter que aplicar em 

concreto, mat~rias apresentadas a sua cognição jurisdi 

-cional, normas legais que entendesse e~~adas de inconsti 

tucionalidade. 

II - DO OBJETO DA AÇÃO 
o 

A presente açao tem por final~dade, ver 

declarado inconstitucional o Decreto Estadual 658, 

de 10 de Março de 1.949, do Exmo. Sr. Governador· do Es- -------· 
tado, Walter Jobim, alterado parcialmenite pelo Decreto 

Estadual n2 13.795, de 10 de Julho de I.962 (c6pias a 

nexas, does. 02 e 03), que criou a Reserva Florestal de 

· Nonoai em solo indígena, bem como, ver :resgatada a posse 
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MINISTERIO DA JUSTIÇA 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO (NDIO - F U N A 1 
ADMINJSTRAÇAO REGIONAL DE PASSO FUNDO - RS. 

f1. 03 

pa área desmembrada, com a consequente indenização pe 

la impossibilidade que os aludidos decretos criaram quan 

to a ocupação e exploração durante o tempo de sua vi 

gência, por parte de seus legítimos usufrutuários. 

Pretende, assim, provar que a RESERVA 

FLORESTAL está ilegalmente encravada na Reserva Indí 

gena de Nonoai, e, desde sua criação restringiu o di 

reito à posse dos Índios, causando-lhes enormes prejuÍ- 

'\sos e locupletamento ao Estado do RS. 

, 

· III - OS FATOS 

O espaço físico geog~~~~co 

aos Índios da Reserva Indígena de Nonoai, 

destinado 

também co- 

nhecida como "Toldo Nonoai '.', foi demarcado com precisão 

em 1.911, pe La Diretoria de Terras e Colonização da Se- 

cretaria de Viação e Obras Públicas do Estado, 
, 

com area 

de 34.908 Ha, resultando no mapa anexo, doe. 04, cuja 

matriz encontra-se arquivada no Setor de terras Públi 

cas do Estado. 

Em 1. 949, o então Governador do Estado 

do Rio Grande do Sul, Walter Jobim, reduziu a 
, 
are a o- 

cupada pelos Índios, criando a Reserva Florestal de 

Nonoai, com área de 19.998 Ha~ através ào Decreto Es 

tadual n~ 658, de 10-03-49 (doe. 02), dispondo o seguin- 

te: 
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fl. 04 

nArt. l!! são declaraàas de utilidade 
pública, para o fim especia~ de consti- 

tuírem reservas florestais as terras 
abaixo discriminadas, ainda de domínio 

do Estado: 

- Uma área de 19.998 Ha. (Dezenove mil, 

novecentos e noventa e oi to hectares), 

junto ao TÔldo de Nonoai, no Distrito 

de Nonoai, Município de Sarandi, com 

as seguintes confrontações: 

Norte - terras devolutas e TÔldo Nono- 

ai; Leste - TÔldo Nonoai; 

devolutas, lª e 2ª Secções 

e Rio da Várzea; a Oeste 

Sul - Terras 
Pinhalzinho 

Terras de- 

volutas, lajeado Demétrio e rio da vár- 

zea11; 

..• ,.., ,,, 

Em 1.962, o Decreto Estadua1·n2 13.795, 

de 10-07-62, alterou parcialmente o Decreto 658, alteran 

do as confrontações, desmembrando da 

a área de 2.499 Ha. para assentamento 

"sem terra". Eis o texto: 

Reserva Florestal, 

de agricultores 

"Art. 12 -: A Reserva Florestal de No 

noai, demarcada pelo Decreto 658 de 10 

de Março de 1.949 passa a ter os se 

guintes limites e confrontações: 

- Ao Norte: Pela estrada geral de Nono 

ai a Planalto, com o Toldo dos Índios 

de Nonoai; 

- A~ Sul: Por linha sica, com a primei 
ra secção Pinhalzinho; com terras do 
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MINISTl:RIO DA JUSTIÇA 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO (NOJO - F UNA 1 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PASSO FUNDO - fl'S. 

): ·, Estado demarcadas, com aposse de Cirino 

Velozo Linhares pelo caminho com o 

TÔldo de Nonoai; 

- A Oeste: Por linha sêca, com terras 

desmembradas da mesma área, e por li 

nha sêca com terras ~- demarcação pe- 

lo Estado; pelo Arrm~o 

pelo Rio da várzea". 

Demetrio e 

Este Decreto - 13.795> desmembrou da 

T . .•... ,. ..•... 

área original destinada à Reserva Flor.:iestal, 

2.499 Ha., destinando a formação, da 4ª' Secção 

atrav~s de lotes entregues pelo estad~ a 

l , ' 
a' area de 

Planalto, 

posseiros . 

,o Mapa anexo, doe. 05,. demonstra clara 

m_ente a situação atual da Reserva IndÍgrena de Nonoai: A 

área desmembrada pelo Estado para formmção da Reserva 

Florestal num total de 19.998 Ha., a 
.•. 
éarea desmembrada 

pelo Estado já da Reserva Florestal corm 2.499Ha., e, 

uma ~reade 1.196,50 Ha. ocupada pela lEmpresa Rural "A 

gro Pastoril Alto Uruguai". 

Desta f o rma , da área t.lotal que compu 

nha a Área Indígena de Nonoai, por f~rç~a da demarcação 

havida em 1. 911 (mapa anexo, doe. 04), restaram aos Ín- 

dios, com estes dois desmembramentos effetuados pelo Go 

verno Estadual (Reserva Florestal e mssentamentos de 

posseiros na 4~ Secção Planalto) o exÍgt~o espaço físi 

co de apenas 14.910 Ha. 

E ainda, nestes 14.910 Ra .. há que. se 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DO (NOJO - F U NA 1 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PASSO FUNDO - ftS. 

f1. 06 

subtrair a área de 1.196, 50 Ha , ocupada pela Empresa A 

gro Pastoril Alto Uruguai, que segundo o mapa da demar 

cação de 1.911 está dentro do perímetro da Reserva In- 

------:_,,dÍgena, sendo qué, a FUNAI está reun:inào elementos ne- 
----·· ""'·k: >-- 

·cessários a propositura da competente õção de reintegra 

ção de posse com vistas a recuperar, também esta área. 

Em conclusão, a área .t.o t.a L ocupada pe- 

los Índios de Nonoai na presente data·,, restringe-se a 

13.713,50 Ha. sem que os mesmos se con,formassem com o es 

bulho praticado pelo Estado e por ter~:eiros. 

., 

Em 16 de Maio de l.96~, o então Pre- 

sidente da Câmara dos Deputados do ·RiOJ, Grande do Sul, 

Sr. Carlos Sant'os, constituiu uma Com.íi.e s ào Parlamentar 

. de Inquérito com a finalidade de apur e-a- a _ situação das 

Índios do Toldo de Nonoai e os chamado~s agricultores ~em· 

terra, fà~e aos graves e insuperáveis conflitos rei 

nante na r~gião em decorrincia dos ilegais desmembramen 

tos efetivados pelo Estado, resultando~ no _projeto de 

Resolução n2 20/68, Processo Administ:rativo n2 1709, 

388 fls., doe. 06, cuja emern t a 
, 

seguinte: com anexo, e a 
"Aprova.Relatório da Comissão Parlamen::tar de Inqueri to 

com a finalidade de Apurar a Situação dos Postos Indí 

genas do Estado", com data de 17-09-68\. 

-Os trabalhos realizado~s por esta Comis 

são Parlamentar de Inqu~rito, constituii-se em valiosa 

fonte informadora acerca dos fatos até aqui narrados, 

com relação a perda de terras sofrida pelos Índios de 
Nonoai, com farta, minuciosa, criterio~;a e 

coleta àe provas, cuja conclusão atingiida 

parcimoniosa 

em 14/08/68 
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f1. 07 

;que será transcrita a seguir, em favor .dos interesses 

1indígenas, somente agora, com a presente açao, passa a 

ser buscada na esfera judicial, não obstante os incan~ 

sáveis apelos formulados pela Comunidade Indígena lesada 

Transcrevemos, por oportuno e perti 

nente, a conclusão a que chegou a CPI, às fls. 25 e 26 

de seu relai6rio: 

"Por isso 

RESOLVE: 
; 

Art. 1~ - Reconhecer o direito de posse 

e propri~dade dos Índios nas terras dos 

toldos demarcados em i.913. 

Art. 2!! - Considerar os atos adminis- 

trativos ~e 20 de março · de 

16 de fevereiro de l.962, 

. processo n~ 15703/61, e os 

l..941 e de 

exarado no 

atos legis- 

!ativos - dec. 658, de 10 de março de 

1. 949 e dec. 3. 381 de 06 de janeiro de 

1.958 - dec. 13.795 de 10 de julho de 

1.962, como contrários às normas consti 

tucionais_vigentes desde 1.934, e as 

leis federais e estaduais ~e fixaram 

os direitos dos Índios sobre as terras 

ocmpadas e demarcadas; 

Art. 32 - Recuperar, progressivamente, 

todas as terras dos Índios e reincorpo 

rar as áreas destinadas às Reservas F1o 

restais, desde logo; 

Art. 42 - Indenizar o:s . Índios pela 
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·fl. 08 

perda do toldo serrinha; 

Art. 52 - Considerar .delicada a situação 

dos intrusos de Nonoa~1 e conceder- 

lhesterras em outro lkocal e meios, in- 

clusi ve, doação de r.e:cursos imediatos: 

Art. 62 - Em caso de ·necessidade, 

caro amparo do IBRA; 

bus- 

Art. 72 - Remeter cóp.üa do Relatório e 

dos atos administrati~~os, dos decretos 

e lei impugnados a F . .m. I Funqação Na_ 

cional de Proteção aos Índios,' Ministé 

rio da Justiça,'ao Ins~tituto Brasileiro 
de Reforma Agrária, am procurador Geral 

da República, ao Exmo.~ - Sr. Governador 

do estado e ao exmo. Esr. Presidente da 
'República; 

Art. 82 -. O Estado e m União, na medida 
de suas responsabilidmdes, deverão res 

ponder pelos prejuízos~ causados a posui 

dores de boa fé.11 

Este trabalho dos Srs .. Parlamentares, 

.é, sem dúvidas, de inquestionável cunho. social e jurídi 

co, identificando, com exatidão, a ilegéRlidade e inconsti 

tucional-idade dos atos pratica?.º.~. pelos Srs. Governadores 
Estaduais, na época, à luz do···-direito pcosi ti vo e da .CF, · 

concluindo pela devolução das terras aoffi Índios com a con 

sequente indenização pelo esbulho sofricllo. 

Como nao ocorreu até ée presente .data, 
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fl. Q9 

nem a devolução das terras aos indígenas, muito menos in 

denização, apesar das conclusões atingidas pela CPI, nao 

resta outra alternativa, senão recorrer a liça judicial 

a fim àe, após declaração de inconstitucionalidade dos 

decretos restritivos ao direito de posse e 

das terras ocupadas tradiciaonal e imemorialmente 

propriedade 

pelos 

Índios, compelir o Estado do RS a devolver as áreas inde 

nizando-os pelos prejuízos experimentados. 

IV - O DIREITO 

Vigorava, na época aa publicação dos 

Decretos Estaduais n2s. 658/49 e 13.795/62, ora atacados, 

, a Constituição ~ederal' de 1.946, que já conferia aos 
, 
1n- 

dios, proteção às terras por eles ocupadas, reproduzin 

~o praticamente- as mesmas disposiç5es contidas nas duas 

Const~tuições Federais anteriores, a de 1.937 e a de 

1.934, artigo 121. 

Artigo 216 da CF de 1.946: 

"Será respeitada aos 

posse das terras onde se 

silvÍcolasr 

acharem 

a 

permanentemente 1oca1izados, com a 

condição de não a transferirem". 

As Constituições Federais subsequentes 

de 1.967 e 1969, ampliaram consideravelmente os direi 

tos dos silvícolas, disciplinando a proteção de suas ter 

ras, chegando na Constituição Federa 1 de 1. 988 a des 

tinar capítulo especial aos Índios, obrigando. a União 

a demarcar as terras indígenas. 
I 

/ 
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Entende-se, entretanto1 que estas de 

marcaçoes nao devem restringir-se apenas ao espaço físico 

ora ocupado pelos Índios, mas também, aquelas porçoes 
- --~~-::a·e··-·terras que ilegalmente lhes fora t:iradas, tornando- 

se, a presente ação, imperiosa à demarcação de que trata 

do artigo 231 da Constituição federal- 

Como se vê, as terras; indígenas já es 

tavam sob o pálio constitucional na épmca da publicação 

dos decretos que criaram a Reserva Flonestal de Nonoai 

e a 4ª Secção Planalto, não possuía o (Governo Estadual, 

na época, direito ou disponibilidade solbre as te_rras in 

dígenas, sendo, portanto, nulos de plenfo direito, -não pro 

duzindo qualquer efeito no muna o" jurídicco, os atos admi- 

nistrativos, que restringiram o direito 

sobre as terras tradicionalmente por elres 

posse era e é imemorial. 

dos silvícolas 

ocupadas, cuja 

L .. 

As lições de PONTES DJE MIRANDA em seus 

Comentários à Constituição Federal de 1:· .• 967, abonam este 

entendimento: 

" são nulos e de nenhw.m efeito, quais 

quer títulos, mesmo rR~gistrados, contra 

a posse dos silvÍcolaS'.;, ainda que an 

teriores a Constituiçã~o de 1934, se 

à data da promulgaçãro havia tal posse" 

l 
~ - ' l 

J 
t 
1 
t 
? 
í 
l 
-i 
~ 

(In Comentários a Cons;tituição Federal 

de 1.967, Tomo VI, pá91. 457) 

São pois, manifestamen,te inconstitu- 

cionais, os atos de d~smembramento de ~olo indÍgen6, pelo 
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Sr. Governador do Estado do RS, a teo.<Jr do direi to regula 

dor da espécie, quando da prática dos· mesmos. 

Houve lesão ao direi~o de posse de seus 

habitantes, direito, aliás, já tutelàdio a nível consti 

tucional, e, conforme o magistério_insuperado de Pontes 

de Miranda, estes atos não produziram nenhum efeito. 

E mais, ainda que estes atos emanados d 

do Poder Público Estadual tenham sido 
. ) 

anterior~s ao re- 

gramento constitucional e infra-~onsti.ttucional mais re 

cente, é inegável a legitimidade da pr(etensão ora reque 

rida. 

Assim, com fulcro no artigo do artigo 

42 inciso 12 do CPC, e nos diplomas leçgais antes invoca 

dos, REQUER, se digne Vo s aa Excelência declarar inconsti 

tucionais o~ Decretos Estaduais n2s. 658 de 10-03-49 e 

13.795 de 10-07-62, com seus consectáriios legais, 

na nulidade absoluta dos atos deles decorrentes. 

, . 
maxime, 

V - DA REINTEGRAÇÃO DIE POSSE 

j ., r 
1o 

l ,., 
{ 
t 
' 4. 

Uma vez declarados inconstitucionais os 
. . 

aludidos decretos, posto que manifestamtente ilegais, im- 

põe-se a devolução da área esbulhada a o.es seus le·g í t imos 
usufrutuários, Índios da Reserva IndÍge1na de Nonoai, para 

que a utilizem na forma da lei,. o que ace REQUER, com base 

legal nos artigos 962 e ss. do CPC,. 499 e 1. 541 do CCB. 
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VI - DA INDENIZAÇÃO 

Durante a ooupe çâo da área desde 1. 949 

--·--RQr parte do Estaõo do Rio Gr~nde do ·Sul, os Índios da Re 
___ .::-.:....,,.'s'"erva de Nonoai, tiveram restringido, inegavelmente, 

direito direito a posse da área esbulha.àa. 

o 

Houve, in-guestionável 

por parte do Estado, e, em contra part:ii!aa, 

locupletamento 

os indígenas 

deixaram de produzir, explorar regularm1ente a área, o que 

deverá ser indenizado, por hectare ocup@do, a preço de 

mercado da região, a ser apurado em liq~idação de -senten- 

ça, através de perícia técnica, óu arbi:tt.ramento, 

cido de juros e correção monetária. 
acres- 

' Por ocasião dos desmemlbramentos e na 

construção de prédios e instalações na ,.....,..--área pleiteada, 

houveram consideráveis desmatamentos, prejuízo do .ern 

meio ambiente, e da mata nativa, agredimào o ecossiste 

ma, portanto; indenizável, também, por )perícia ou arbi- 

tramento, ex vi do que preconizam os ar1t.igos 

1543 do Código Civil Brasileiro. 

1.541 e 

A Autora ~sclarece, fimalmente, que es- 

tá procedendo a completo levantamento na 

cando as pessoas que ilegalmente ocupam ,a 

área, identifi 

pleiteada 
, 
area 

pelos Índios, cuja posse é ilegal desde a sua origem, 

sendo que, serão p.ropostas~as judic·.íi.ais com vistas 

a recuperação das terras em favor dos Ímdios, tão logos 

sejam concluídos os trabalhos de constatação, as fim de 

que os atuais possuidores ocupantes s e j erm citados a a n> 

tegrar a demanda regularmente, na forma e.da lei. 
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MINISTtRIO DA JUSTIÇA 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO (NOJO - F U N A 1 
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fl. 12C...... 
.,1 

ISTO POSTO, 

REQUER, com fulcro no artigo 213 e ss.do 

CPC, a citação do Bstado do Rio Grande do Sul, já qualifi 
cado, na pessoa de seu representante legal, aos termos da 

presente AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALI 

DADE DE DECRETO ESTADUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE REITEGRA 

ÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO, para, querendo, contestá-la no 

praz~ .legal, sob pena de revelia. 

\ 
~ 

REQUER, assim, 

çao, para o fim de: 

a total procedência da a- 
, 

a) Declarar inconstitucionais os decre- , 
tos estaduais n2s: 658 de 1.949 e 13.795 de 1.962, pelos 

fundamentos aduzidos; 

· b) Declarar legítima em favor dos Índios 

da Reserva Indígena de Nonoai, a área de 34.908 Ha.con- 

1 
t 
t 
/; 

! 
1. 

r 

forme mapa, doe. 04, declarando perfeito e acabado o ato 

jurídico de constituição da terra indígena demarcada em 

1. 911, considerando-a, ocupação tradiciaonal e imemoria la 

posse por parte dos silvícolas daquela +ocalidade; 

e) Reintegrar a Comunidade Indígena de 

Nonoai, nas terras ocupad~s pelo Estado do RS através da 

Reserva Florestal e desmembramentos desde 1.949, 
, 
a- cuja 

rea perfaz um total de 19.998 ~a. conforme consta no mapa 

anexo, aoc. 05; 

Av. Presidente Vargas, 100 • 2.0 andar_· CEP 99.070 • PASSO FUNDO • RS . ,..,, 
I 
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t· r 
1, 



MINISnRIO DA JUSTIÇA 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO fNOIO - F U NA 1 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PASSO FUNDO - SS. 

f1. 19 

d) Condenar o Estado do Rio G Bnde do Sul 

ao pagamento de indenização a ser ca1culado na forma antes 

·------ referida, em favor da Comunidade Indígena esbulhada, de -:,~---· 
·--:.:.......,,-;;ãcordo com a produção rurícola· da regi.ão, desde a época em 

que os Índios foram impedidos de ocupar a área desmembrada, 

e pelo abate de árvores da flora nat.:iva, que se constituía 

em àepositório florestal natural; 

e) Condenar o demandl,ado aos Ônus sucumben 

ciais, custas, honorários advocatícirns e demais cominações 

legais. 

REQUER, finalmente, a intimação.do Minis- , 
t~rio P~blico Federal aos termos da pEesente ação, posto 

que, presente o direto interesse de i~dJgenas e da União 

Federal, forte no artigo 129, V, d~ <CF 

PROVARÁ o que alega~ através dos meios 

em direito admitidos, quais sejam, testemunhais, periéiais, 

documen t a í s , inclusive, pela juntada , •• a posteriori", es 

clarecendo, ·ainda, que a Autora é destt.inatária das prerro 

gativas processuais da Fazenda PÚblioa, conforme preconiza 

o artigo 11 da Lei 5.371/67, estando ~senta ao pagamento de 

custas processu9is. 

1 
1 
l 
,jr. \ .,_ l 
i 
1 ; 
1 ,j 
f 
l ~ 
t 
j 
• 
' \. 

Dá a causa o valor p-r ov í sórdo de 

Cr$ 500.000,00 

E. deferimento. 
' 

De "' OAB/RS 21.607 
Av. Presidente Vargas, 100 • 2.0·andar • CEP 99.070 • PASSO 8UND0 • RS, · 

, RS, 19 die Abril de 1.991. 
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FUNAI 
Fundaç.10 Nacional do lndJO 
MINIST1:AIO 00 11\íTEAIOA 

A FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, insti 

tuída nos termos da Lei n2 5.371, de 05 de dezembro de 1967, vincula 

da ao Ministério do Interior - MINTER, com se6e e foro em Brasília/DF, 

no SEP/SUL, Q. 702, bloco "A", Ed. LEX, 32 andmr, com jurisdição em 

todo Território Nacional, neste ato representacflla pelo seu Presidente, 

Dr. ROMERO JUCÁ FILHO, brasileiro, casado, resÊdente nesta Capital 

na conformidade do artigo 89, IV e XI, dos seus Estatutos, aprovados 

pelo Decreto n.2 92.470, 18 de março de 1.986, G'.!ONSTITUI e N0!\1EIA seu 

bastante procurador o Dr. DERLI CARDOZO FIUZA, 1brasileiro, solteiro , 

Advogrido, regularmente inscrito na OAB sob o n~ 21.607, reção do Est~ 
1 

do de Rio Grande do Sul, lotado na Administraç~o Regional de Passo , 
~1· Fundo, com sede e foro em Passo Fundo-RS, ao qu@l outorga os poderes 

da Cláusula ad judicia, para o foro em geral e ros de representação,pa 

ra fins do art. 843, § 12 da CLT, podendo agir !Perante qua Lqu e r 1ns- 

t~ncia, juízo, ou tribun~l, em Passo Fundo~ nos Estados-da Federaç~o, 

em defesa dos interesses da 

gando-se as~procurações e 

revo- 

J 
- J 

1 
1 
l • ! 
\ 
~ 

.ROMERO 

O OE NO{íAS 
f Cio G- LEMOS 

____ do vordada 

I 
,/ 

_, 
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ACOr. no 442 - O - DF 
,_..- 

Autor: Fundação Nac~onal do rndío -- FUNAI 
Derli Cardozo Fiúza); Réu: Estado do Rio Grande do Sul. 

(Adv.: 

DESPACHO: - 1. Cite-se o réu.. Assíno-lhe o prazo de 
60 (sessenta) dias para contestar, já consíderado o benefício 
prevísto no art. 188, do CPC. 

2. Nos termos do art. 36, par~:rafo úníco, da Lei nc 
6.001, de 19.12.73, cite-se a União .Fe.à.eral para integrar a 
líde na qualidade de lítísconsorte ativa no prazo de 30 dias. 

3. Intime-se o Ministério Púb1ico Federal (art. 129, 
.V, da Constituição)~ 

-.::=.;,/::- 4. Publique-se. 
Brasília, 28 de agosto de 1991. 

,._. - . 

Mi~rzí:°' )_.l.ORJA )~~~fr 

I 
/ 
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SUPREMO TRIBUNAL FEOERAJ_ 

EM VIRTUDE DO QUE determina a Vossa Excelência que, em seu 

cumprimento e depois de exarado o respeitá'Wte]. "CUMPRA-SE11, 

' 
seja ordenada a CITAÇÃO do ESTADO DO RIO GJ:&ANDE DO SUL, na 

pessoa do Sr. Procurado-r-Geral do Estado, p:ara, no prazo de 
- .. 

sessenta (60) dias, contestar a açao.---------------------- 

DADA E PASSADA nesta Secretaria do Supremo i:trribunalFederal, 

em 25 d~ro de 1991.---------------------------------- · 
Eu, (Myrthes S.Almeida), Super:wisora, extraí a 1 
presente.---------------------------------~--------------- 

Eu, . ~i'l.. (Ranuzia Braz dos Santos), Diretora da Di 

visão de P~cações e Intimações, conferi.---------.------ 

E eu, 4~~.Â A'\.., (Sebastião Duarte Xav:ii-er), Diretor-Ge 

ral da Secretaria ieste Tribunal, a subscrewo."'9------------ 

Lfl. r- 
Ministro CÉLl~ORJA 

Relat:1·· 

Acompanham a presente Carta de Ordem as seg~uintes peças: 

- Petição de fls. 02 a 15 

Procuração de fls. 16 

Despacho de fls. 411 

Ação Cível Originária nQ 442-0/010 

/ec 

·~ ..•.•. -- ..•.••.•• ,,. .• ~,. _ .•..•...••.....•. l'~~'l~:';',:•#"~,,=.~~-- . -~~r:J·~ ... '; ,1 
j 
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- . \ MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

\ 
NQ 2.159/WG 

, 
i 
J 
1 

! 

, r.::, i 
Excelentíssimo Senhor Ministro Celio Bor ja ::1 :::::} '.·:·:f 
Digníssimo Relator da Ação Cível Originária nº 442-0/úio. · 1-\ 

: • ~ ,1 -~ • -; ~ -.: : o •::r,. ~C .. lf 

. ---· ·), -- .., __ _,, 
:::> , ... _ .. __ ..:! --- - .. 
n ~- , ;·~,, 

'.' .: ,.:..:: i - . - ~;::. 
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,Q MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos autos da 
Ação Cível Originária nº 442-0/010 proposta pela FUNDA- 
ÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI contra o Estado do Rio 
Grande do Sul, vem, atendendo intimação, comparecer aos 
autos e esclarecer a V. Exa. que a autora, à fl. 13 - úl 
timo parágrafo-, admite a existência de posseiros sobre 
a área objeto da açã~,-~s quais sofrerão os efeitos da 
reintegração na posse, caso a ação seja julgada proceden 
te. 

Assim, com vistas a evitar nulidade ("É 
nulo o processo em que não __ JQ..i c í tado __ litisconsorte neces 
sário" - (RTJ 80/611, 95/742), requer a V. Exa. digne-se 
determinar à autora para trazer aos autos os nomes dos 

~-\ 
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MINISTàllO PUBLICO FEDERAL 

NQ 2 .159/WG' 

ocupantes da área indígena, promovendc-lhes a 
(§ único, art. 47, do CPC). 

citação 

Pede deferimento_ 
·--.,. .. ~ 

Brasília, 07 de outubr~ de 1991. 

ONÇALVES: 

DA REP~BJLICA 

APROVO: 

ARISTIDE 
PROCURADOR 

ALVARENGA 
REPÚBLICA 

., 
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Nº r2.132 - GT 

EXMO. SENHOR MINISTRO crLIO BORJA - DO. RELATOR 
ORIGINARIA Nº 442-0/010 

I 

' 
i \t 

A UNIAO FEDERAL nos autos da ação proposta pela FUND~ 
ÇAO NACIONAL DO !NDIO - FUNAI em favor das Comunidades Indíg~ 
nas das Tribos Kaingang e Guaranisr da R~serva Nonoai, contra o 

-- ···- --- 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, vem manifestar o seu interesse em 
integrar a relação processual, na qualidade de litisconsorte 

! ativa, ex vi do disposto no art. 36, da Lei 6001/73. 

2. Aliás tal intervenção também se justifica por força 
de preceito constitucional vigente (art. 231 da Constituição 
Federal) que atribui à UNIAO FEDERAL demarcar as terras tradi 
cionalmente ocupadas~elos índios, bem como proteger e 
respeitar todos os seus bens. 

fazer 

3. Ora, declara expressamente a petição inicial, 

ºA presente ação tem por 
clarado inconstitucional o Decreto 
10 de Março de 1.949, do Exmo. Sr. 

finalidade, ver de 
Estadual nº 658,de 
Governador do Esta 

~ 

·"~~:<õ-'"'f::-.,.,,,,..,.:"."~~~T.~--,·~~~~"'.<~'~=~·,c1i!!n~·~~~':'~~,. 

j 
·t ~ 
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2 Nº 2.132 GT 

::.•. 

"do, Walter Jobim, alterado parcialmente pelo Decreto 
Estadual nQ 13.795, de 10 de Ju.1..ho de 1962 (cópias 
anexas, does. 02 e 03), que cricou a Reserva Flores 
tal de Nonoai em solo indígena~ bem como, ver resgata 
da a posse da área desmembradar com a consequente in 
denização pela impossibilidade ffil.Ue os aludidos decre 
tos criaram quanto a ocupação e exploração durante o 
tempo·de sua vigência, por part~ de seus legítimos 
usufrutuários. 

Pretende, assim, provar que a RESERVA FLO 
RESTAL está ilegalmente encrava~a na Reserva Indigen~ 
de Nonoai, e, desde sua criação restringiu o direito 
à posse dos índios, causando-lh~s enormes prejuízos e 
locupletamento ao Estado do RS.'" (fls. 02/03) 

\l .. 
Por sua vez, os fatos que deram ,origem à presente d~ 

manda assim estão narrados: 
,. 

·, 
' 

, "0 espaço físico geog~áfico destinado aos 
índios da Reserva Indígena de Nrnnoai, também conheci 
da como "Toldo Nonoai11, foi demarcado com precisão em 
1.911, pela Diretoria de Terras ie Colonização da Se 

. cretaria de Viação e Obras Públkcas do Estado, com 
· área de 34.908 Ha, resultando nm mapa anexo, doe. 04, 
cuja matriz encontra-se arquivadia no Setor de terras 
Públicas do Estado. 

Em 1.949, o então Governador do Estado do 
Rio Grande do Sul, Walter Jobim0 reduziu a área ocupa 
da pelos índios, criando a Reserva Florestal de No 
noai, com área de 19.998 Ha, através do Decreto Esta 
dual nº 658, de 10.03.49 (doe. OJ2), dispondo o seguin 
te: - 

............................................. 
e I e 11 11 • e li e li 4 e li 1 11 11 li li e t 1 -~ 4 li li li I li li t I e e li • 11 • • li li li li e ...................... ~ . (omissis) 

~ 

i i 
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"Em 1.962, o Decreto Estadual nº 13.795, de 
10-07-62, alterou parcialmente o Decreto 658, alteran 
do as confrontações, desmembrando da Reserva Flores 
tal, a área de·2.499 Ha. para assentamento de agricuT 
tores "sem terra". Eis o texto: - 

,. 
,,, 
':. .. - " . . • 
-',.t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

! ;. (omissis) 

' ; 

[ Este Decreto - 13.795 - desmembrou 
área original destinada à Reserva Florestal, a 
de 2.499 Ha., destinando a formação da 4ª Secção 
nalto, através de lotes entregues pelo estado a 
seiros. 

da 
área 
Pla 
po~ 

t . l . ·~ 
O Mapa anexo, doe. OS, demonstra claramente 

a situação atual da Reserva Indígena de Nonoai: A 
área desmembrada pelo Estado para formação da Reserva 
Florestal num total de 19.998 ha., a área desmembrada 
pelo Estado já da Reserva Florestal com 2.499 ha., e, 
uma área de 1.196,50 Ha. ocupado pela Empresa Rural 
"Agro Pastoril Alto Uruguai". 

I 

", ; 
) . ' . ' 

Desta forma, da atea total que compunha a 
Area Indígena de Nonoai, por força da demarcação ha 
vida em 1.911 (mapa anexo, doe. 04), restaram aos ín 
dias, com estes dois desmembramentos efetuados pelo 
Governo Estadual (Reserva Florestal e assentamentos 
de posseiros na 4ª Secção Planalto) o exíguo espaço 
físico de apenas 14.910 Ha. 

(. ' 

E ainda, nestes 14.910 Ha. há que se sub 
trair a área de 1.196 Ha. ocupada pela Empresa Agr~ 
Pastoril Alto Uruguai, que segundo o mapa da demarca 
ção de 1.911 está dentro do perímetro da Reserva Indí 
gena, sendo que, a FUNAI está reunindo elementos ne 
cessários a proposituras da competente ação de reinte 

. gração de posse com vistas a recuperar, também esta 
área".~ 
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5. Daí a inconstitucionalidade dos decretos estaduais 
é sustentada com inteira propriedade pela ~UNAI ao ressaltar o 
caráter de inalienabilidade e indisponibilidade dessas terras: 

"Como se vê, as terras indígenas já estavam 
sob o pálio constitucional na época da publicação dos 
decretos que criaram a Reserva Florestal de Nonoai 
e a 4ª Secção Planalto, não possuía o Governo Estadu 
al, na época, direito ou dispornJibilidade sobre as ter 
ras indígenas, sendo, portantfr~ nulos de pleno direi~ 
to, não produzindo qualquer-efeito no mundo jurídico, 
os atos administrativos, que restringiram o direito 
dos silvícolas sobre as terras. tradicionalmente por 
eles ocupadas, cuja posse era e é imemorial 11• 

',.:..> 1 6. Como se vê, a usurpação das t e.mr as i ndíg\~n as em de 
·I ' - 

corrência do Decreto Estadual nº 658, de JlO de·março de 1949,al , - 
terado pelo Decreto·Estadual nº 13.795, dle 10 de julho de 1962, 
que criou a Reserva Florestal de Nonoai, Ea~ém de acarretar a 
perda da posse imemorial, ipso facto subt1raiu da comunidade in -- . - 
dígena o direito de usufruto exclusivo da potencialidade do so 
lo, rios e lagos. 

7. Por.isso a UNIAO FEDERAL reporte.ando aos demais funda 
mentas da presente ação requer que esta E)xcelsa Corte julgue-a 
pr6cedente para os fins já expostos na injicial, conforme trans 

crição: 

"a} Declarar inconstjitucionais os decretos 
estaduais n2s. 658 de 1.949 e 1:3,795 de 1.962, pelos 
-fundamentos aduzidos; 

b) Declarar legítimm. em favor dos .índios 
da Reserva Indígena de Nonoai, aa área de 34.908 Ha. 
conforme mapa, doe. 04, declararndo perfeito e acabado 
o ato jurídico de constituição dja terra indígena de 
marcada em 1.911, considerando-m, ocupação tradici~ 
nal e Lmemo r í a l'a posse _por pa r t ee dos silvícolas daque 
la localidade;~ . - 

!:'·---:--- .•• 

:·. ··"""':":~-·:~@!l':t<'""*""·\'·' l\~li"ji,!!!l"l:")i!,G "~ r,r:~"""'f~:),-:-+fa't"''<;»",!';11,"*i\~·,.~~~- ,~.~;,<?,....!•"' '"""--~~~r--éfii.~\'lr"'~ • ><;;, .• ;:"' "=}; ~!~--'.i~.J.:/1:,,,' 
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"e) Reintegrar a Comunidade Indígena de 
Nonoai, nas terras ocupadas pelo Estado da RS através 
da Reserva Florestal e desmembramentos desde 1.949,cu 
ja área perfaz um total de 19.998 Ha. conforme consta 
no mapa anexo, doe. 05; 

d) Condenar o Estado do Rio Grande do Sul 
ao pagamento de indenização a ser calculado na forma 
antes referida, em favor da Comunidade Indígena esbu 
lhada, de acordo com a produção rurícola da região~ 
desde a época em que os índios foram impedidos de ocu 
par a área desmembrada, e pelo abate de árvores da 
flora nativa, que se constituía em depositário flo 
resta~ natural; 

e) Condenar o demandado aos ônus sucumben 
ciais, custas, honorários advocatícios e demais comi~ 
nações legais". 

\: > i ~ 
!' 1 r ! ~ . ~ . ' f ; 
1 r 
f ' ; ' . Ji .~ 
' ' t . ~ 
1 j' 

l '.srasília,, 17 de outubro de 1. 991 
t 
f f, 
~ 

P. DEFERIMENTO 

AMER 
·'. em e xe r c íc i'b no cargo de 

.: Subprocuradora Geral da República 

APR01 . .+ 
~- 

MOACIR ANTONIO MACHADO DA SI"b,yA 
PROCURADOR~GERAL. DA ·REPOBLICA EM EXERClCIQ 

"( ... u.z:4;. t.@W»f'@ 1~.rrl'ti'-~:%E.R&~~·;JJl'r'Pl~i;t~~:""",~~-~<.-!"l>""t'~~~,.~-.i~,~'!.'"'~Í'"~~~.!-'1;~~~1 
.•. , ••. ;J . . 1 , 



Nova Iorque, 04 de • :.)lj_~'f?.~. de 1992 
Dr. Jayme Eduardo'Machado 
Procurador-Chefe da Produradoria da Republica no 
Rio Grande do Sul/Porto Alegre 

e.e. ao Procurador da Republica Dr. Carlos Victor Muzzi 
(Brasília), à Presidência da Associação Brasileira de 
Antropologia e ao Núcleo de Direitos Indígenas 

Dr. Machado, 

Como cidadã preocupada com as condições de sobreviência das 

populações indígenas do pais e como antropóloga com uma 

experiência longa de trabalho de investigação na A.I. Nonoai1, 

não posso furtar-me em dirigir-me à Vossa Excia. para solicitar 

vos uma intervenção immediata no sentido de garantir os direitos 

indígenas às terras que os Kaingang e Guarani reivindicam no 

Estado. Mas ante a questão da reocupação realizada pelos 

Indígenas de Nonoai de parte das terras que lhes foram 

anteriormente expropriadas, no caso. do "parque florestal de 

Nonoai", Vossa atuação por cerfo é imprescindível a fim -de evitar 

que o arbítrio e a violência voltem a repetir-se contra os 

mesmos. 

Pelas noticias que tenho recebido a situação parece-me 

grave, principalmente ante a proposta de reintegração (p. ex.: 

Correio do Povo 20/02, pg. 15) feita pelo gov. Alceu Collares, a 

qual não resistirá a um procedimento judicial onde os Indígenas 

tenham condições de apresentar provas históricas, antropológicas 

e etnográficas. De fato, pelo que conheço da história, da 

produção antropológica e da experiência com trabalho de campo na 

A.I. de Nonoai (incluindo a área do dito "parque"), a posição das 

autoridades públicas locais deveria orientar-se no sentido de 

garantir "o império da lei". No caso, fazer respeitar a 

legislação, a Constituicão Nacional e a jurisprudência sobre os 

direitos dos Kaingang de Nonoai à terra, no caso, ao referido 

1 Sobre a qual inclusive realizei minha dissertação de 
mestrado em Antropologia Social, junto ao Programa de Pós 
Graduação do Museu Nacional, da UFRJ, no Rio de Janeiro. 
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"parque", à 4ª Secção Planalto, à.área do Taquaruçuzinho (também 

expropriada) e à área apossada pelo empresário Artur Dall'Asta. 

Adianto-vos ainda que os problemas relativos às terras 

indígenas no RGS são inúmeros, constituindo-se o caso recente de 

Nonoai apenas "uma ponta do iceberg". De fato, os Indígenas do 

Estado tiveram mais de 50% das áreas demarcadas a partir de 1911 

expropriadas ou usurpadas tanto pelo Estado, como por municípios 

ou empresários. Ao longo deste process~ um grande número de 

Indígenas são reduzidos à condição de "sem terra" e transferidos 

à força para outras áreas indígenas. Mas muitas das áreas 
reivindicadas nem mesmo chegaram a ser demarcadas. Como o prazo 

dispoto pela Constituição de 1988 para uma solução ·para a 
problemática da terra indígena está quase para expirar, Vossa 

atuação em busca de justiça para os Indígenas de·Nonoai e do 

Estado ê esperada pelos que ainda crêem que a mesma seja 

possível. 
-- -- . s~m mais para º momerrt.o, --aproveito .. para re~~varprotestos de 

consideração, ao mesmo tempo em que coloéo-me a seu dispor. 

Cordialmente 

Ligia T. Lopes Simonian 
Dept. of Anthro 33 W 42nd St. NYC 10036 USA 
Fax Ng 212 642 2624 
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Bras ( 1 ia, 1 8 de março de 1992 

Prezada Ligia Simonian, 

Recebemos a sua correspondência relativa à Area 
lnd(gena Nonoai, e gostar(amos de informar que: 

1, Em atendimento a sol icitaçâo que nos feita pela Anar-RS, 
estivemos recentemente no Supremo TribunaJ·Federal, em busca 
de informações sobre a ação Judicial movida pela Funai 
contra o Estado do RS em 19/04/91. A ação visa 1)a 
declaração de inconstitucional idade dos decretos estaduais 
que criaram a Reserva Florestal de Nonoai em solo ind(gena e 
a desmembraram posteriormente para assentamento de 
agricultores 2)a reintegração dos (ndios na posse de suas 
terras tradicionais 3)a condenação do Estado do RS no 
pagamento de indenização à comunidade ind(gena, pelo esbulho 
praticado e pela extração de madeira. 

2. Estamos lhe enviando uma cópia da petição inicial da ação 
proposta pela Funai, que se encontra atualmente no STF e foi 
distribu(da para o ministro Cél io Borja. Esta ação foi 
proposta inicialmente perante a Justiça Federal de Passo 
Fundo (RS), mas o Juiz Nylson Paim de Abreu entendeu que, 
sendo a Funai pessoa Jur(dica pertencente à administração 
indireta da União Federal e o réu, o Estado do RS, a 
competência para processar e Julgar a ação é do STF. Assim 
sendo, os autos foram remetidos ao STF, o Estado do RS foi 
citado por carta rogatória, a União Federal já se manifestou 
e o Ministério Público Federal também. (Também est!o em anexo 
as suas petições), 

3. O procurador da República Wagner Gonçalves, atual 
responsável pela Coordenadoria de Defesa dos Direitos e 
Interesses das Populações lnd(genas do Ministério Público 
Federal, requereu ao ministro Cél io Borja que determinasse à 
Funai que apresentasse uma lista dos ocupantes da área 
indígena, para que sejam citados, na qual idade de 
1 itisconsortes necessários, já que sofrerào os efeitos da 
reintegração de posse, caso seja julgada procedente. Caso 
você tenha algum interesse em contactar o Dr. Wagner, a fim 
de enviar-lhe informações sobre o caso Nonoai, o seu 
endereço profissional é: SGAS Av.L2 Sul Quadra 603, Lote 231 

Sras ( l ia, cep. 70. êOO e o te I efone é: (061) 31 3-5230, 



4. Estamos lhe enviando ainda cópia de carta enviada à Anar 
RS, em resposta a algumas consultas que nos foram feitas 
sobre o andamento da ação. Tememos que esta ação se torne 
excessivamente morosa, pois a citação de todos os ocupantes 
seguramente consumirá um longo per(odo de tempo. (Para você 
ter uma idéia, só a citação do Estado do RS, por carta 
rogatória, levou cerca de 4 meses) 

Esperamos que essas informações lhe sejam õteis. 

Um abraço, 

Ju 1 i ana Sant i 11 i 
Assessora Jur(dica 

-\·::·"' 
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Porto Alegre, 4 de março de 1992. 

NDI 

ses Q06 BLA 
Ed~ José Severoi sala 303 

70300 Brasilia DF 

Prezados amigos, 
N ~ ( Agradecemos a atençao de voces em e~ 

' , / pecial, a Juliana) de enviar copia do processo movido pela 
' , FUNAI contra o estado do RS, relativo a area de Nonoai ·• Nos 

interessa saber informações, no o aso, com base no parecer do 

Procurador Wagner Gonçalves (07/10/91) que solicita à FUNAI 
a relação dos ocupantes da área indi:gena. 

Quanto ao Parque Florestal; parece / 

que conseguimos contornar-, ao menos temporariamente via im 
, N 

prensa e em contato com a comunidade indigena, a situaçao 

mais tensa no Parque-, cujo real ocupante é o Estado·. Porém-,/ 
, , , 

uma vez que interessa aos indios o dominio total da ar e a, i~ 

cluindo a chamada 4a Seção (com 170 familias ocupando 2500ha 

onde havia 2 aldeias indigenas até 1962 - Pétór e Goixi -que 

foram loteadas pelo Governo Estadual);Kotembãg, ocupada pelo 

invasor Dall'Asta, com 1196i5ha; e o Taquaruçuzinho, ocupado -- . --·----. 
por diversos invasores, entre eles a Missão Novas Tribos dp 

( , , 
Brasil + - 2000ha, area reivindicada pelos indios mas exclu 

ida da demarcação de 1911)i perguntamos: 
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- se a FUNAI tem prazo para informar sobre os ocupan-/ 

tes (todos)? 

- se o invasor Dall'Asta pode ser citado no mesmo pro- 

c e s so , pois a FUNAI informa que moverá ou't r-or.con t r a 

o mesmo? 

se-, no caso de omissão de nomes-, a comunidade indig~ 

na poderia fornecê-los? 

- se é imprescindível a citação de todos os ocupantes, 

como lititonsortes; para o bom andamento do processo 

o que daria um trabalho monstruoso no caso da 4a~Se 

ção·, e uma vez que o responsável pela colonização foi 

o Estado com a anuência do SPI? 

- se seria conveniente que a FUNAI proceda administrati 

vamente a aviventação de limites da demarcação de / 

1911, anteriormente à questão judicial, ou tal proc~ 

dimento seria juridicamente incorreto? (P.oliticamen 

te fortaleceria a comunidade indÍgena) ·• 

Solicitamos esta orientação no sen 

tido de poder subsidiar a luta na área de Nonoai no desintru 

9amento de suas terras. 

Ainda com relação às terras indíge 

nas no Sul; em sua correspondência de 17/01/92; verificamos 

que há vários casos de áreas homologadas com redução, no ca 

so, em relação a demarcaçÕes~anteriores promovidas pelos go 

vernos estaduais/SPI, que é o minimo que poderia ser consíde 

rado como território tradicional destes grupos; além de ser 
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a reivindicação básica destas comunidades. Respeitaram corEe 

·tamente os limites, as homologações de Guar-L ta-, Carreteiro e 

Ligeiro(RS). Estão em desacordo, Cacique Doble(RS)4426ha X/ 
+ - • - - - - - - -~-- - 

5676ha na demarcação original; Inhacorá(RS)2843ha X 5859ha;/ 

XapecÓ(SC)15623ha X aproximadamente 50000ha de titulo domi - 

nial; Toldo Chimbangue(SC)988ha X 1900ha considerados pela/ 

comunidade indigena como sua área de ocupação tradicional, / 
, 

com o agravante de que a area homologada foi reconhecida co- 

mo reserva indigena, e não, terra tradicionalmente ocupada. 

No caso das comunidades indigenas / 

desejarem recorrer desta decisão, qual seria o procedimento 

adequado? 

Além disto, temos um outro assunto 

a tratar. Diz respeito à regula:Riz,ação da T. I .-Borboleta / 

(48. 471ha·, nos municÍ.pios de Sal to JacuÍ, Espumoso e Soleda 

de(RS) sobre a qual possivelmente realizaremos uma reunião de 

debates entre insti tuiçÕes a se realizar-, possivelmente; em 

Curitiba, no IEA, provavelmente no m~s de maio,onde esperamos 

contar com a presença do NDI. Queremos avaliar a compatibi 

lidade de uma Reserva Extrativista de erva- mate(seria a pri 

meira fora da Amazônia) com uma terra indigena de ocupação/ 

tradicional·, Lmemo r-La L e mesmo de titulo domini'al (Borboleta 

atende a todos os requisitos) mas que não contou at~ agora, 

com qualquer reconhecimento oficial, visando uma maior agili 

dade do processo demarcatório. 

Estaremos, em breve; enviando nova 

correspondência relativa ao assunto. 

31 
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Sem mais para o momento; agradecemos 
, .. 

desde ja a atençao d í.speriaada , e esperamos poder contar com 
" , , , voces - mais uma vez-, pois----pa-J?a-nos -e- -i-mpre-sc·indivel -uma-or±e!! - 

tação de gabarito~ 

Recebam nossas mats 

Cordiais Saudações 

ANAÍ/RS 



Bras(l ia, 12 de março de 1992 

Prezados amigos, 

Recebemos a sua correspondência, datada de 4 de 
março de 1992, e passaremos a responder as consultas que nos 
foram feitas em relação à Reserva de Nonoai: 

1. O ministro Cél io Borja, relator da ação cível 
originária Funai x Estado do RS, poderá -ou não- estabelecer 
prazo para que a Funai apresente relação dos ocupantes da 
área. É uma decisão que fica a seu critério. Se ele entender 
que esses ocupantes devem integrar a relação processualJ na 
qual idade de I itisconsortes necessários (pois serão 
diretamente atingidos pela reintegração de posse), deverá 
estabelecer prazo para que a Funai promova a citação dos 
mesmos, segundo determina o art. 47, § único do Código de 
Processo Civil. Esclareça-se que, como os ocupantes têm 
domicfl io no RS, deverão ser citados por carta rogatória - 
(carta do ministro relator à Justiça Federal do RS, 
determinando que promova as citações), o que seguramente 
levará muitos meses. 

2. Nós não sabemos qual a situação especffica do 
invasor Dai l'Asta (se ele é um mero possuidor de fato ou se 
tem algum título). Supomos que ele seja o ocupante da 
"Empresa Rural Agro Pastoril Alto Uruguai", composta de 
1.196,50 ha, que não integram a Reserva Florestal, e sim a 
outra parte da Reserva Indígena demarcada em 1911. Neste 
caso, entendemos que ele também deve ser citado nesta ação, 
já que ela visa o reconhecimento judicial de toda a área, 
composta de 34.908 ha, e, portanto a área que ele ocupa 
também será atingida. Não só ele como todos os demais 
ocupantes da área. Além disso, entendemos ser necessária a 
realização de citação por edital, para possibilitar que 
eventuais interessados também se habi I item e para resguardar 
o processo de qualquer arguição de nulidade posterior. 

Esclarecemos, entretanto, que a Funai pediu, nesta 
ação, a reintegração da posse da área dos 19.998 ha apenas. 
Portanto, ainda que todos os 34,908 ha sejam reconhecidos 
como área indígena, ~~erá feita a reintegração da posse 
dos 19.998 ha, O ffii1t) -0 deve julgar nos estritos I imites 
do pedido formulado pelo autor, não podendo ir além do 
mesmo. Assim, ele não poderá, por exemplo, determinar a 
reintegração da posse dos 1.196,50 ha, se isto não foi 
requerido pela Funai. Esclareça-se, entretanto, que a Funai 
pediu a declaração judicial de que toda a área de 34.908 ha, 
demarcada em 1911, é indígena (incluindo-se os 1. 196,50) e 



portanto, se esse pedido for acolhido1 dificilmente qualquer 
juiz negará a reintegração da posse de uma área indígena já 
reconhecida. Em relação à área dos 1. 196,50 ha, ocupada pela 
Empresa Agropastoril, a reintegraç~o deverá ser postulada em 
aç~o separada, já que a Funai n~o pode ( e nem ninguém) 
alterar agora o pedido formulado inicialmente. 

Não entendemos quais motivos (talvez políticos ou 
estratégicos) levaram a Funai a pedir o reconhecimento 
judicial de toda a área indígena, mas só requerer a 
reintegração da posse dos 19.998 ha. Ela poderia ter pedido, 
já nesta ação, a desocupação dos 1. 196,50 ha. (Neste caso, o 
seu ocupante deveria ter sido incluído como réu da ação 
desde o início). De qualquer forma, uma vez julgada 
procedente esta ação e reconhecido o caráter indígena de 
toda a área, a Funai poderá perfeitamente ajuizar ação de 
reintegração de posse contra quaisquer invasores não 
incluídos neste processo. 

De qualquer forma, conforme já dito anteriormente, 
essas citações atrasarão em muito o processo, e acreditamos 
que teria sido mais prudente pedir a declaração de 
inconstitucional idade dos Decretos em ação movida perante o 
Supremo Tribunal Federal, e, de posse dessa declaração, 
mover ações possess6rias perante a Justiça Federal do RS. 

3. Se a Funai omitir nomes de invasores (dos 19.998 ha), 
sugerimos que a comunidade indígena informe o Ministério 
Público Federal em Bras(l ia, através do Dr. Wagner 
Gonçalves, que já peticionou no processo e é chefe da 
Coordenadoria de Defesa dos Direitos e Interesses das 
Populações Indígenas deste órgão. Ele poderá tentar inclui 
los no processo. Caso vocês queiram falar com ele, para 
pedir mais informações ou fazer sugestões, o seu telefone é: 
(061) 313-5230 

4. O Código de Processo Civil estabelece que é nulo o 
processo em que não foram citados 1 itisconsortes 
necessários, no sentido de que a sentença perde inteiramente 
a sua eficácia. Como a decisão judicial determinando a 
reintegração de posse afeta diretamente os ocupantes, eles 
deverão ter a oportunidade de se defender. Em uma 
reintegrat6ria de posse, eles devem integrar a I ide 
juntamente com o Estado do RS. 

5. Consideramos desaconselhável que a Funai faça a 
aviventação dos I imites da área antes de uma decisão 
judicial, pois isso acirraria os conflitos locais e não 
resolveria as pendências jurídicas. A declaração da 
inconstitucional idade dos decretos que criaram a Reserva 
Florestal e seus desmembramentos, bem como o reconhecimento 
judicial do caráter indígena de toda a área, fortaleceriam a 



Funai para que faça a demarcação f(sica sem qualquer 
questionamento de sua legitimidade ou respaldo jur(dico. 
Lembramos que, de acordo com a nova Constituição, (art. 225, 
§12, 111)1 as unidades de conservação ambiental (incluindo 
se as reservas florestais) só podem ser alteradas ou 
suprimidas através de lei. Assim, vemos a anulação judicial 
dos decretos criadores da reserva, por 
inconstitucional idade, como a melhor solução. Não 
conseguimos entender, entretanto, porque a Funai só 
ingressou com esta ação em 1991, quando esses decretos foram 
expedidos em 1949 e 1962. 

6. Em relação à homologação de áreas ind(genas com redução, 
esclarecemos que o Decreto n2 22, de 04/02/91, que regula o 
processo de demarcação das áreas ind(genas, dispõe que: 1) a 
demarcação das áreas reservadas será feita com base na 
descrição dos I imites contidos no ato do Poder Executivo que 
as houver estabelecido (art. 52); 2) a demarcação das terras 
de domínio indígena será procedida com base nos respectivos 
t(tulos dominiais (art.62). A homologação deve se prender 
aos limites da demarcação, a não ser quando falhas ou 
deficiências cartográficas exigem pequenas retificações. Se 
houve redução, vocês devem notificar a Funai, para que 
reconheça a área exclu(da e a envie para homologação. Caso 
isso não se resolva administrativamente, voc!s também podem 
levar o caso ao Ministério Público Federal. 

Esperamos que essas informações lhes sejam úteis, 
e que o caso Nonoai se resolva de forma que atenda aos 
interesses ind(genas. 

Um grande abraço, 

Ju 1 i ana Sant i 1 1 i 
Assessora Jur(dica 


