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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇ~O JUDICIARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

AÇAO CAUTELAR N~ 91.001901-6 3&, VARA 

REQUERENTE : SVERDI PROPAGAÇAO E CULTURA e DORALINA SAN 
TIAGO VIEIRA 

REQUERIDAS : UNIAO FEDERAL e FUNDAÇAO NACIONAL DO INDIO - 
FUNAI 

( 
JUIZ FEDERAL : ODILON DE OLIVEIRA 

SENTENÇA 

Vistos, etc. 

- e .. - 
A autora, nominada e qualificada nos autos, 

ajuizou a presente a~~o cautelar preparatória de a;~o de ma- 

nuten~~o de posse cumulada com a~~o declaratória de nulida- 

de de ato administrativo, pretendendo ser liminarmente man- 

tida na posse da área que identifica e ter a garantia do 

contraditório através do devido processo legal. Em sintese, 

argumenta ter a posse e o domlnio de uma gleba de terras, 

havendo o dominio sido inicialmente transferido pelo Estado 

de Mato Grosso. Todavia~ desrespeitado o direito de pro- 

priedade e a posse, porque se vale de procedimento al e 



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL 

, 

I fls. 2 I 

inconstitucional, a requerida, através do Ministério da Jus- 

ti~a, a pretexto de que aérea em quest~o s~o bens d~ 1n- 

dios, baixou a Portaria ng 545, publicada no Diário Oficial 

de 24.10.91, declarando ~arte de suas terras como de posse 

( per~anente indi~ena, determinando sua interdi;~o e demarca-· 

Mandei ouvir a FUNAI e a Uni~o Federal (art. 

928, parágrafo único, do CPC), cujas manifesta~~es foram 

acostadas às fls. 90/103 e 186/188, respectivamente, susten- 

tando as duas, em sintese, a impossibilidade jurídica dope- 

dido, posto ser direito e dever da Uni~o Federal demarcar as 

terras indigenas, incabendo, contra tal medida administrati- 

va, a concess~o de interdito possessório. 

( 

Sobre a fala da FUNAI e da Uni~o e a respeito 

dos documentos vindos, manifestou-se a requerente às fls. 

204/209. 

Relatei. Decido. 

Prefacialmente, justifico o atraso por excesso 

de servi~o. Além da 3ã Vara, de que sou titular, com mais ou 

menos cinco mil processos, venho substituindo o da 

- 
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2ã Vara desde meados de março do corrente ano. Ademais, in- 

tegro o Tribunal Regional Eleitoral, valendo registrar que 

estamos em ano de elei~~es. Por fim, tenho a Direi;:~o do Fo- 

ro. 

( 
Registro que a Uni~o e a FUNAI foram notifica- 

dos apenas para os fins do artigo 928, parágrafo único, do 

CPC. 

Há impossibilidade Jüridica do pedido porque a 

presente medida cautelar visa a obstar os trabalhos prelimi- 

nares da pretendida demarca~~º a ser feita pela FUNAI, nos 

termos do artigo 19 da Lei n~ 6.001/73. O bem buscado atra- 

vés desta ai;g(o cautelar n~o é outro sen~o uma antecipai;:~o da 

( garantia da posse que a autora Julga ter, tanto que indica a 

ªi~º de manutenç~o de posse como a principal a ser aforada, 

cumulativamente com declarat6ria de nulidade de ato juridi- 

co. 

E o artigo 19, parágrafo 2~, da Lei nQ 

6.001/73, veda expressamente a concess~o de interdito pos- 

sessório contra demarca~~º de terras identificadas como de 

ocupa~~º indígena. E n~o se diga que essa veda~~º é incons- 

titucional à vista do primado de que "a lei n~o excluirA da 

- 
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apreciai;;:ro do Poder Judiciàrio les:lo ou ameafia a direito", 

escrito no artigo 5g, XXXV, da Lei Maior. 

( 
A Constitui~~º Federal anterior já trazia essa 

garantia individual no parágrafo 4o do artigo 153, embora 

com palavras um pouco diferentes~ mas traduzindo o mesmo 

conceito, e, no entanto, o Supremo Tribunal Federal, à sua 

vigência, declarou constitucional o artigo 19, parágrafo 2g, 

da Lei ng 6001/73. 

•Art. 153 - ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Parllgra~o 4a - A lei n:Jo paderA excluir da 
aprecia~:Jo da Poder JudiciAria qualquer les2to 
de direi~o individual". 

( 

E que, na verdade, o artigo 19, parágrafo 2g, 

da Lei 6001/73 n~o retira o direito de a~~o destinada à pro- 

te;~o da propriedade, tanto que faculta o uso de a~~o peti- 

tória ou demarcatória, conforme o caso, contra demarca~~º de 

terras indigenas. 

Logo, o parágrafo em comento n~o ofende direi- 

to de propriedade nem ao principio da prote~~o judiciària, 

este insculpido no artigo 5o, XXXV, da 
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Diz o artigo 19 da Lei ng_ 6( )1/73 (Estat;,:.to d~-~··.·:: · 

Indio): 

( 
"Art. 19 - As terras ind1genas, por iniciativa 
e saba arientaç~a do õrg~o federal de assis 
tência ao índio, ser~o administrativamente de~ 
marc~das, de acorda cam o processo estabeleci 
da em decreta do Poder Executivo. 

-·-··--·····---···--·-··---~·~----·------··--- 
Parágrafo 2a - Cantra_a demarcaç~o processada 
nas termas deste artigo n~a caber~ a cancess~o 
de interdito possessório, facultando aos inte 
ressadas contra ela recorrer à aç~a petitôria 
ou . demarcatória". 

A simples interdi~~o da área, pela Portaria nQ 

( 545/91, do Ministério da Justi;a, bem como sua demarcaç~o e 

declara~~º de posse permanente indigena n~o ferem por si 

sós, direito de propriedade, posto que p parágrafo 2Q do ar- 

tigo 19 do Estatuto do Indio faculta ao interessado o empre- 

go de a~~o petitória, podendo também ajuizar ªGõ~O de demar- 

ca(iõ~O. Em r e f or ço desta c cnv í cç ão , lani;:o m~o dos artigos 20!.· 

XI e 231, da ConstituiGõ~º Federal de 1988. 

•;· 

º Ar~. 20 - 5:la bens da Uni~a; 

····,···-········-·············--------------, 
X 1 - as terras ocupadas'pelas --- .· 
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l.ndias •. 

[ 

;'Art. 231. - ~o reconhecidos aos índias sua 
organiza~~º social, costumes, línguas, crenças 
e tradi~~es, e os direitos arigin~rios sobre 
as terras que tradicionalmente ocupam, compe 
tindo à Uniao demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens •.. 

Parágrafo 4o - As terras de que trata este ar 
tigo s~a inalien~veis e indisponíveis, e os 
direitos sabre elas, imprescritíveis. 

Parágrafo 6Q - Sllo nulos e extintas, nao pro 
duzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham 
par abjeto a acupa~~o, o domínio e a posse das 
terras a que se refere este artigo, ou a ex 
ploraçao das riquezas naturais do sala, dos 
rios e das lagos nela existentes, ressalvado 
relevante interesse p6blico da Uniao, segundo 
o que dispuser lei complementar, n~o gerando a 
nulidade e a extin~~o direito a indeniza~~º ou 
a a~~es contra a Uni~o, salva, na ~orma da 
lei, quanta As ben~ei~orias derivadas dá ocu 
pa~~º de boa feº. 

O caput do artigo 19 e seu parágrafo 2~, da 

Leí n~ 6.001/73, pelo principio da recep~~o, tem, pois, por 

fundamento de validade o artigo 231 e parágrafos, especial- 

mente 4~ e o 6~. N~o hà, pois, inconstitucionalidade, repi- 

to, na veda<;~o de concess~o de provimento judicial de carà- 

ter possessório. 

De acordo com o caput do artigo 231 da Lei 
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Maior, é dever da Uni~o demarcar àquelas terras que, com ba- 

se em estudos especificos, tenham sido declaradas como de 

posse permanente indígenas e interditadas. Se homologada for . 
a demarca~~º por decreto presidencial, ato administrativo 

( que precede ao registro no Servi~o do Patrimônio da Uni~o 

(SPU) e no cartório imobiliário da respectiva comarca, ai, 

sim, poderá o interessado, com base no próprio parágrafo 2~ 

do artigo 19 do Estatuto do Indio e no Código Civil, valer- 

se da via processual petitória, para proteger o domínio que 

julga ter~ 

Através da via petitória, pelo óbvio, o inte- 

ressado poderá valer-se de todos os meios de provas necessá- 

rios à defesa de seu patrimônio, tendo, inclusive, oportuni- 

dade para nulificar o ato administrativo declaratório de 

posse permanente indígena. 

No julgamento do Recurso Extraordinário ng 

97.867-MT. de que foi relator o Ministro Moreira Alves, fi- 

cou assentada a seguinte ementa: 

"INTERDITO PROI81Tt:JRIO, If1POS51BIL1MDE JURI 
DICA. RESERVA INDIGENA. INTERDI~O PARIJ DEMAR 
CAÇ~O ADl1INISTRATIVA. LEI No 6.001/73 (ARTIGO 
19, PARAGRAFO 2o) 
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- Obice regimental arastado pela acolhida da 
argui~~º de releWJncia da quest~o federal. 

- Falta de prequestianamenta das questOes re 
lativas aos parágra'fas 4o· e 15 do artigo 15:J 
da Constitui~~º (5wnulas 282 e :556) • . 

( 
- Tratando-se de problema relativo a impossi 
bilidade jur1dica de a~~o possessória, n~o se 
discute propriedade, ineNistindo1 pois, ofensa 
ao parágrafo 22 da artigo 15:J da Constitui~~ª' 

- Inexist~ncia de ofensa, em face das circuns 
t~ncias de fato afirmadas pelo aresto recorri 
da, da artigo 198 da Carta /1agna. 

- Interpreta~~º razoável da parágrafo 2o da 
artigo 19 da Lei ng_ 6.001/73 (Súmula 400), o 
que, por via de consequência, afasta a alega 
~~º de ofensa aos artigos 932 e 267, I e VI, 
do CPC. 

Recursa extraordinário n~a conhecido". 

RTJ 107/803 

( Em seu voto, o Ministro Relator transcreve o 

teor do acórd~o recorrido, cujo relator, no Tribunal Federal 

de Recursos, foi o Ministro Willian Paterson. Destaco parte 

do voto condutor da inst~ncia a quo. 

"Por força da regra inserida no citado êdito, 
que reputamos constitucional, ex-vi do art. 
4g_, incisa IV e 19B, da Carta Haiar, contra a 
demarca~~ª promovida pela FUNAI n~o cabe in 
terdita possessório mas t~o-samente, can~orme 
o caso, a~~a petitória ou demarcatória. A in 
ten~~o do legislador aqui foi exatamente im 
possibilitar medidas judiciais, de car~ter ur 
gente1 capa~ de obstacular a aç~a administra 
tiva da Estada na execu~~o dos serviços de_de- 
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( 

marca~ao sob a ~arma estabelecida em decreto 
do Poder Executivo. Quis com isso dizer aquele 
que o ato de demarcar-se áreas consideradas 
terras indLgenas ou as destinadas ªa passe e 
ocupa~ao pelos !ndios ••• • trela constitui ato 
turbativo · de posse, embora se f'acul te ao pro 
prietário o uso das a~tJes petítória ou demar 
catória, após concluída a demarca~~º adminis 
trativa, como f'orma de prote~:Io ao seu direito 
de propriedade• 

.........................•.••• , •••...........• 
"Além da mais, a interdi~~o é indispensável 
aos trabalhas de atra~~o dos grupos indLgenas 
dispersos, ao tempo em que oferece condi~tJes 
para que, posteriormente, possam ser estabele 
cidas definitivamente as áreas tecnicamente 
consideradas indispensáveis ~s comunidades in 
dl.genas. 

.... 

E de se lembrar que, as interdi~tJes, como no 
caso em f'aca, incidem em áreas reconhecidamen 
te habitadas pelos silvLcolas, e~ consequente 
mente, amparadas constitucionalmente•, 

Ressalte-se que os artigos 4Q, inciso IV, e 

198, da Constituii~O anterior, hoje, correspondem, respecti- 

vamente, aos artigos 20, XI, e 231, da ·Carta de 1988, já 

transcritos. 

Por todo o exposto, vê-se que o devido preces- 

so legal, que é precisamente o previsto no artigo 19 do Es- 

tatuto do Indio, está sendo obedecido, sem ofensa aos prin- 

cipios do contraditório e da ampla defesa, assentados no ar- 

tigo 5Q, LV, da Consti~ui~~o Federal, posto que o próprio 
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artigo 19, através de seu parágrafo 2Q, faculta ao interes- 

sado o direito de valer-se da a~~o petit6ria competente ou 

da demarcatória. 

( 
Tendo a presente medida cautelar, como jà 

afirmei, o objetivo de obstacular o procedimento administra- 

tivo da Uni~o, levado a efeito com suporte no artigo 19 da 

Lei nQ. 6.001/73, e nos artigos 20, XI, e 231, da Constitui- 

;~o Federal, deve ser extinto o presente processo por "im- 

possibilidade juridica de prosperar-se a via el~ita" (pará- 

grafo 2Q., art. 19,,Estatuto do Indio). 

Diante do exposto e por mais que dos autos 

consta, indefiro a peti~~o inicial com base no artigo 295, 

I, e/e seu parágrafo único, inciso III, do Código de Proces- 

so Civil, e julgo extinto o processo (art. 267, VI, CPC). A 

autora pagará as custas processuais e os honorários advoca- 

ticios no importe de quinze por cento sobre o valor atuali- 

zado da causa. 

P.R.I.C. 

Campo Grande-MS, 27 de maio de 1992. 


