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APELAÇÃO CÍVEL ni 91.03.05403-9 MS 
APTE ; COMUNIDADE INDÍGENA DE JAGUAPIRÉ e outro 
ADV : JORGE NEY CORaEA RODRlGUES e outro 
·Af'TE : FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO F"LTAAI 
ADV : LUIZ CEZAR DE AZAMBUJA MARTINS 
APDO ~ JOS:t FUENTES ROMERO 
ADV : ARMANDO ALBUQUERQUE 
RELATOR : JUIZ PEDRO ROTTA - PRIMEIRA TURMA 

EMENTA i 
AÇÃ~DE REINTEGRAÇÃO DE,POSSE - GLEBA RURALryi, D~MARCAÇÃO ADMI 
NISfRATIVA DE PARTE DA AREA COMO RESERVAI IGENA - FALXA DE 
COMPETÊNC~, POR SUSPEIÇÃO, DO JUIZ F;:DERAL UE .JULGOU PROC! 
nENTE A AÇAO ~SENTENÇA.ANULADA DE OFICIO. · 

l. Pedido de reintegraçã0 de posse em imÓ~el rural, parcial 
mente tnvadido,por inàigenas, julgado proced nte por Juiz Fed~ 
ral que, no inicio da lide> se h~via declara o Guspeito,por ra 
zões de To~o intimo. - 

2. Ausência de declaração do magistrado$ ntenc1ante de ha 
verem cessado os motivos que determinaram a ua anterior deci 
são de não prosseguir na direção do processo. 

3. Tratando-se de sentença p~olatada por uiz destituido de 
compeLência, está a mesma cant~inada por in eirô pelo vicio da 
nulidade, que se decreta de oficio (art. 113 do CPC), ficando 
prejudicado o exame das apelações interposta ·. ~ 

4. A nulidade abrange todos os atos pratitados pelo Juizo 
11a quo ", a partir da reçlistribuição do :feito re~sal vado o de~ 
9acho, proferido por Juiza Federal em su9sti uiçao, g~e ratif! 
cou os atos processuais praticados no Juizo stadual. 

~~~~DÃO i 
Vistos, relatados e discutidos estes autos~ 1·m que são partes 

as acima indicadas, ACORDAM os Juizes da Primei~a Tur a do Tribunal Re 
gional Federal da 31 Região, na coníorm!àade da ât~ d julgamento, por 
unar.irnidade de votost em declarar de oficio a nulidad absoluta da $ê~ 
tença e demais atos pra!icados peio Juiz Federal sent!nciante~r prejudi 
cado o exame d~s apelaçoes interpostas pela Cornuni ade lndigena do 
Jaguapiré e pela Fundação Nacional do Indio - FUNA!1 os termos do voto 
do Re!ato~, J~iz PEDRO ROTTA, acompanhado pelos Juize SINVAL ANTUNES e 
THEOTONIO COS'I·A. ; s;o Paulo1 13 de dezembro de 1994 (data do j~lgamento) 
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i 

Em 20 de junho de 1$85, o pecuarit JOSÉ 
FUENTES ROMERO ajuizou, perante a Seção Judiciária de Mato rosso do 
Sul, da Justiça Federal, uma ação de REINTEGRAÇÃO DE POSS eontra a 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO· FUNAI, tendo por objeto o iiõvel rural 
denominado ''FAZENDA MODELO", situado em Tacuru, naquele Ejtedo, com 
a área total de 2.691,23 hectares. , 

Alegou, na inicial, que aquela pr priedade, 
juntamente com outra área, denominada "Fazenda Rec:tençao'', f zia parte, 
originariamente, do mesmo título, outorgado pelo antiga Estad de Mato 
Grosso, em março de 1954, e devidamente registrado. Tais p priedades 
destinam-se exclusivamente à atividade pecuária, estando nelas, época da 
propositura da ação, cerca de 2.6000 cabeças de gado. As propried des estão 
beneficiadas com pastagens plantadas, cercas nas divisas e inúmer s divisões 
internas, casas de moradia, pista de pouso, luz elétrica, mangueira e currais, 
havendo ainda uma reserva de mata que o antigo IBDF Impediu que forsse 
derrubada. Na manutenção dos pastos são utilizadas máquinas pes das. 

Narrou, mais, o autor, qu'>, em 1º de junh de 1984, 
arrendou uma pequena parte da Fazenda Modelo (17 alqueires p~ulistas ou 
41 hectares e 1.40om:11), fora da reserva de mata, ao Sr. Adernar Farreia da 
Silva, para que a mesma fosse restituida após três anos. depois ~e limpa e 
com pasto devidamente plantado. O arrendatário deu inícioJ' aos seus 
trabalhos, tendo contratado diversas pessoas para o serviço de impeza e 
derrubada, entre as quais se encontravam quatro silvícolas. que vi ram para a 
fazenda com os seus familiares. Os índios instalaram-se em rancho de pau-a 
pique e passados quatro meses do início dos trabalhos, começatam a criar 
problemas para o arrendatártn e o proprietário da fazenda, passan~ a colher 

l 
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1 
plantações a estes pertencentes e a matar bezerros de sua proprle9ade, além 
de caçarem animais, naquela região, com armas de togo. ! 

Depois de ter recorrido, em vão, aos s 'rviços da 
FUNAI para resolver amigavelmente o assunto, o autor confiou a olução do 
problema ao arrendatário, que conseguiu, pacificamente, íransporta os índios 
até a ald$ia Sossorõ, distantê dali trinta quilômetros. Todavia, no ia 19 de 
março de 1985, a Fazenda Modelo foi Invadida pelos mesmos indios liderados 
por uma pessoa que se dizia assessor da Presidência da FUNAI e 
acompanhado de um agente da Polícia Federal de Ponta Porã-MS. seguir, a 
FUNAI p$diu a aberturà de inquérito policial contra o autor e o a ndatãrio, 
por supostas violências praticadas contra os silvícolas, argume ndo ainda 
que aquela propriedade era antiga posse imemorial dos lndígen s, porque 
nos levantamentos antropológicos ali efetivados. havia sido co statada a 
existência de dols cemitérios de índios, e que seria providenc ada, pelo 
fNCRA, uma demarcatória administrativa sobre grande parta daquel s terras. 

Alegando, pois, que mantinha sobre acue a fazenda 
dernímo e posse, há mais de trinta anos, derivados de tí ulo legal, 
devidamente registrado no Registro de Imóveis, reconhecido e ratl leado pelo 
INCRA, pediu o autor a sua reintegração na parte da propriedade esbulhada 
pelos silvíoolas, incentivados e assistidos pelos prepostos da F NAI. Aduz 
que a mesma Autarquia, no dia 17.05.85, havia baixado portari , em que 
interditava a sua propriedada, para fins de estudos e definição, p ssando a 
dar..Jhe a denominação de ''Área Indígena Jaguapiré11, vedando oi gresso de 
não-indlos na área interditada ie determinando a retirada de pe soas não- 
indlas que estivessem retirando madeira do local. , 

Sustenta, mais, a ínícial da ação poss&ssõ1'ia que não 
se aplica ao caso a disposição contida no parágrafo 2º do artigo 9 da lei n~ 
6.0D1/73 (Estatuto do indio), no sentido de que "contra a d marcação 
processada nos termos deste artigo não cabará concessão d interdito 
possessório", porque a demarcação não foi sequer processada e a portaria do 
INCRA tem apenas a finalidade de interditar a área para fins d estudos e 
definição. Acrescenta que as terras objeto da ação não são terra de posse 
Imemorial de tribos indigenas, nem constituem áreas reservada,, nem são 

; 
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terras de domínio indígena, e nem mesmos terras ocupadas dentro 1o espiri1o 
da citada lei nº 6.001/73 (fls. 2/10). í 

1 
Com a inicial, foram juntadas cópias dps titulos 

' dêmor,strativos da cadeia domlnial, a partir d& 1954 (fls. 15/53), em como 
plantas das fazendas e outros documentos atinentes à sua expio ção (fls. 
56/160). Foram juntadas, também, cópias de peças extraídas do inquérito 
policial no. 03184, da Divisão de Policia Federal em Ponta Porã {fls. 611297). 

Em 17.02.86, foi negado o pedido de rei tegração 
liminar do autor na área vindicada, pelo MM. Juiz Federal da SeçãolJudiciária 
de Mato Grosso, face à suspeição declarada pelo MM. Juiz Fed~ra1 da 1ª 
Vara em Campo Grande-MS (fls.31.2). 

1 
Instalada a 2ª Vara Federal em Mato Grosso do Sul, 

os autos foram para lá encaminhados e por ali passaram a ter anda ento. 
CitE1da por carta precatória, em Brasflia-DF a FUNAI 

contestou o feito através da sua Administração Regional de Cam Grande, 
argüindo a existência de processo em andamento, destinado ã d arcação 
admínistratíva da área, sendo, portando, incabível o pedido de reinte ração de 
posse, feito pelo autor, ante a proibição contida no§ 2º do art. 19! da lei nº 
6.001 f73. Afirmou que o contrato de arrendamento mencionado pelo autor é 
fictício, tratando-se de expediente utilizado para a derrubada das piatas e o 
afastamento dos índios para longe do seu "habitat". O fato de tirem sido 
contratados quatro índias, com as suas respectivas familias, car cteriza a 
existência anterior de posse indígena ria área, pois estava compro ado que, 
antes daquele alegado arrendamento, lá estava a Reserva Indígena aguap1ré. 
Asslm, se esbulho houve, não o foi por parte dos índios, nem da Au~Erql.li~ ré, 
mas praticado pelo prõprio autor, quando iniciou o desmatamento d~ área e a 
violenta expulsão dos silvícolas, da qual resultou a instauração di inquérito 
poüclal, par parte da Polícia Federal em Ponta Porã-MS. Tratand -se, pois, 
de terras pertencentes à União Federal, destinadas à Reserva lndig na, pediu 
a contestante a ctíaçso daquela para Integrar a lide e que a ação de 
reintegração de posse fosse julgada irnproc:edente. Com a contesta~o. foram 
juntados documentos destinados a demonstrar a existência de processo 
administrativo relacionado com a demarcação administrativa da área objeto da 
ação (tis. 372/498). ' t· 
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Em réplica, o autor rebateu os argurpentos da 
contestação da FUNAI e, a final, requereu fosse declinada a compe,êncía para 
a Justiça Comum da situação do imóvel esbulhado, no caso a jufisdição da 
Comarca de lguatemi, a fim de que se promovesse o julgamento fª lide (fls. 
499/504). : 1 

Instada a rnanltestar-se, a União Federalj ingressou 
nos autos para dizer que tinha interesse na causa (fls. 508). ! 

1 

Despachando no processo, a Exma. ra, Juíza 
Federal da 2ª Vara de Campo Grande-MS, Ora. Suzana d& Cama o Gomes, 
indeferiu o pedido de denunciação à lide da União Federal e consi rou que a 
manifestação desta nos autos não demonstrou os pontos sobre quais se 
fundaria a sua afirmação de interesse. Detenninou, por fim. a re~essa dos 
autos para a Comarca de lvínhema, para a qual declinou da sua ccpmpetênc1a 
(fls. 509/511). : ' Provocada pela parte autora, a digna "'1agistrada 
rsvíu a anterior menção à Comarca de lvinhema e determinou queja remessa 
do feito fosse feita para a Comarca de lguatemi-MS1 onde está I situado o 
imóvel em questão (fls. 514). Juntamente com os autos da I ação de 
reintegração de posse, foram para lá remetidos os da agravo de i~strumento. 
Interposto pelo autor contra o despacho que negou a medida limlna {fls. 515). 

Na Comarca de lguatemí, manífestou-se os autos o 
digno Promotor de Justiça, o qual requereu a designação de d ta para a 
audiência prévia de justificação da posse (fls. 520-verso/521 ). o que foi 

1 

deferido pelo Juízo do Estado (fls. 530/532}. . 
Realizada a audiência, no próprio ato, o~M. Juiz de 

Oíreito da Comarca de lguatemi proferiu decisão, em que re heceu ter 
havido a invasão lndigena na Fazenda Modelo e deter inou, em 
consequência, a reintegração liminar do autor na posse da mrsma e a 
expedição de mandado para a desocepação da área (fls. 5591565). i 

Novamente citada, a FUNAI voltou a *°ntestar o 
pedido de reintegração, ~rgüindo a preíimlnar de incompetência tbsoluta da 
Justiça do Estado, face ao interesse da União, à qual pertence,r as terras 
ocupadas pelos silvícolas; no mérito, negou a existência de esbulho por parte 
dos indígenas. cuja existência anterior na área não pode ser ne~ada, pois é 

1 
! 
! 
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certo -que, da mão-de-obra contratada pelo arrendatário, uma jparte era 
composta de índios, com suas fammas. Os problemas criados po~ estes na 
área não foram senão uma revolta contra a derrubadas das mata~, que lhes 
pertenciam. Expulsos dali com violência, eles retornaram mais taf e, com a 
assistência de um antropólogo da FUNAI e com o apoio da Polf ci Federal. 
Assim, conclui que, se esbulho houve, foi por parte do autor, qu iniciou o 
desmatamento criminoso da área e promoveu a violenta ex'flsão dos 
silvícolas dali, motivo pelo qual o pedido de reintegração deveria ser julgado 

1 

improcedente (fls. 597/605). 
Em nova réplica, o autor sustentou a comptência da 

Justiça do Estado para julgar o caso e, no mérito, aduziu que o r1 latório do 
antropólogo Rubens Thomas F. de Almeida, da FUNAI, foi elabor;do depois 
do ajuiz.amento da a~o possessória e que, na justifícação prévisilda posse, 
restou comprovada a existência de 500 alqueires de pastagens! artificiais, 
mangueirão e duas casas, o que demonstrava ser a propriedade! particular, 
quanto ao domínio e posse (fls. 608/610). · 

Após o pronunciamento do órgão do M.P. lco Estado 
1 

(fls_ 611 ), e de terem as partes especificado as provas a produzír1· (fls. 613 e 
617), o MM. Juiz de Direito exarou o despacho saneador, no qua rejeitou a 
preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e a denpnciação à 
lide da União Federal e determinou o prosseguimento do fel~o, com a 
produçêo de prova pericial (fls. 618/619). ) 

O perito judicial, Engenheiro Euolide~ Lopes 
Martins, apresentou o laudo pericial de fls. 645/648, no qual, resporldendo aos 
quesitos formulados pelo Juízo e pelo autor da ação, concluiu que a érea 
objeto do litígío não fazia parte da reserva indígena, sob os! seguintes 
fundamentos: a) a área., denominada Fazenda Modelo, ~ncontra-se 
matriculada no Cartório dos Registros Públlcos da Comarca de Artjambai-MS, 
sob nº 6.012, de OB de abril de 1981, a o imóvel foi adquirido pelo autor, 
José Fuentes Romero, por escritura públlca de compra e venda, dolEspólio de 
Lucílio de Held, na qual constaram todas as benfeitorias já existente~ na época 
e que vêm descritas no laudo; b) por aquela escritura, os ~endedores 
transmitiram ao autor a cadeia dominial do im6vel1 com a posse, !direitos e 

1 

ação; e) no dia da vistoria, 10.03.89, foram ouvidas pelo perito du~s pessoas: 

;;: ~ 
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um antigo capataz da Fazenda Modelo e Redenção, no período ~e 1960 a 
1983, e um éncerregado de fazenda vizinha, os quais declararam q~e o autor 
tinha posse sobre tais propriedades, onde criava gado; d) que, *egundo o 
relato de moradores da região, a aldeia dos índios caiuás localiza-si' dentro da 
fazenda do Sr. ldomeno de Moraes Rodrigue!ii, mais conhecida co o ''Aldeia 
Ramada", sendo que todos os índios que por alí circulam, a rodovia 
lguatemi/Amambai, são aldeactos naquela localidade, que dista mai ou menos 
25 km da fazenda do autor; e) por informação das testemunhas ~uvida-5, a 
Fazenda Modelo realmente foi invadida pelos índios caiuás que ~leram da 
Aldeia Ramada1 tendo a invasão ocorrido no més de março de 1~5; f) na 
Fazenda Modelo, existem cercas de arame liso, que foram pajrclalmente 
destruídas e depois recuperadas. o que também aconteceu ~a vizinha 
Fa:zenda São José; existem também duas casas de madeira coberta+ de telhas 
francesas, cercadas de balaústre, cuja cerca está desíruida, uma ca~ d'água, 
uma mangueira, com dez di~isões e barracão coberto de telhas fran4esas, com 
capacidade aproximada para 2_000 cabeças de gado, que s~ encontra 
parcialmente destruída, por ateamento de fogo, sendo que to~as essas 
benfeitorias foram executadas pelo sr. Lucílio de Held, no ano ~e 1961 e 
constam da escritura de compra e venda; g) não existe na área nen~uma roça 
plantada pelos indios nem benfeitorias deixadas por eles; h) cl Fazenda 1 
vizinha, São José, também foi invadida pelos silvícolas, em uma área 
aproximada de 700 hectares; i) os índios invasores da Fazenda M deto eram 
egressos da Aldeia dos Índios Caiuás, mais conhecída como Aldeia amada; j} 
a Fazend~ Modelo não possui qualquer vestígio de ser 11hahitat" imemorial 
dos silvicolas, pela origem de seus documentos, desde quando p rtencia ao 
sr. Vílobaldo Peres e sr. Lucílio de Held; nessa época, tal proprie ade já era 
ratificada pelo INCRA1 conforme se observa dos respectivos doe mentas, o 
que também demonstra que era isenta de litígio; 1) além dlssc, º. Grupo de 
Trabalho lnterministerial, criado pelo decreta nº 88.116, da j 23.02.83, 
rnodificado pelo decreto nº 94_945, de 23.09.87, visitou a área li~íglosa em 
1968, e, em reunião realizada no dia 20.07.88, baixou uma Reso~ução1 não 
reconhecendo a área do litígio como de ocupação permanente indf~ena, corno 
está consignado na respectiva ata, juntada ao laudo, com ~ aludida ' r 
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resolução. A FUNAI não apresentou quesitos e não nomeou assistepte técnico, 
tendo apenas protestado por perícia (fls. 596). 1 

1 
Além de cópias da citada resolução e Ida ata de 

1 

reunião do GTI (fls. 649/654), o perito judicial anexou ao seu la~do grande 
número de fotografias da Fazenda Modelo, mostrando principflmente as 
benfeitorias ali existentes (fls. 655/661 ). : 

Depois da entrega do laudo, o mes~c perito 
efetuou a juntada aos autos dos filmes negativos das fotografias juradas por 
ocasião da pericia e também de cópia do título ratlflcatório 1ª Fazenda 
Modelo, expedido pelo antigo INCRA, documentos esses que h,viam sido 
esquecidos por um lapso (fls. 6641666). : 

A fls, 670, está juntada cópia do v. E,icól'dão da 
Segunda Turma do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso ~o Sul, de 

1 

16/11188, por via do qual foi negado provimento ao agravo de jnstrumento 
interposto pela FUNAI e confirmada a liminar que ordenou a e~pedlção do 
mandado de reintegração provisória de posse, em favor do autor. : 

1 
Embora intimadas para se manifestarerljl sobre o 

laudo pericial, as partes não o impugnaram (fls. 671/672). : 
Na audiêneia de instrução, toram !ouvidas 5 

1 

testemunhas, sendo dois deles indígenas, que haviam residido ~a Fazenda 
Modelo (fls. 678/683). A seguir, o autor e a FUNAI apresentara1 memoriais, 
sustentando seus pontos de vista (fls. 685/689 e 691/697) e o representante 
do M.P. manifestou-se a fls. 698-verso. : 

A União Federal, em 12.07.89, ~través da 
Procuradoria da República 9m Campo Grande-MS, manifestou ifteresse no 
deslinde do feito e requereu fosse declinada a competência do JuíFo Estadual 
em favor da Justiça f=ederal no Estado de Meto Grosso do Sul.l para onde 
deveriam ser remetidos os autos (fls. 700/701 ). O autor imptgnou essa 
pretensão (fls. 7031705), ao passo que o órgão do M.P. opinou favtravelmente 
a ela (fls. 707r709). : 

Pela decisão de tis. 71 o e verso, o ~M. Juiz de 
Direito de lguatemi, com fundamento no art. 1091 inciso XI, da qonstituição, 
declinou da sua competência em favor da Justiça Federal - Se~o Judiciâría 
de Mato Grosso do Sul, para onde determinou a remessa dos autos, tende o 

l 
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' 
autor da ação agravado de instrumento dessa decisão para o Tribunal de 
Justiça do Estado (fls. 712-vers.o). : 

Recebidos os autos na Justiça Fed~ral, foram 
distribuídos à 1ª Vara de Campo ·Grande-MS (fls. 713). Dete,-minado o 
pagamento das custas Iniciais. foram elas recolhidas (fls. 714-v~rso) e, em 
seguida, despacliou o MM. Juiz daquela, Dr. Luiz Calixto de Bastos,lmandando 
que a União Federal. em 1 O dias, dissesse sobre o alegado intere~se no feito 
(fls. 715). Esta rnanifestou-se às fls. 7161717, reafirmando o intere~se, não só 
em função de si1uar-se a área em litígio na área de frontei~a (art. 20, 
parágrafo 2°, da C.F.) mas principalmente em face de tratar-s~ de litígio 
envolvendo terras reclamadas como posse tradicional dos índios e ~ue são da 

J 
sua propriedade (art. 20, XI, da CF). Pediu a ratificação dos ates] praticados 
no Juízo Estadual e intimação das partes litigantes. face à rediStfibuição do 
~b ' 

Por despacho de fls. 718, exarado, em sLbstituição, 
pela MMª Juíza da 2ª Vara Federal. foram ratificados os atos pro~ssuais já 
realizados a determinou-se a abertura de vista ao M.P.F., o qual *1anifestou 
se a fls. 718-versc, reportando-se aos pronunciamentos enterlore~ e pedindo 

1 
a intimação das partes. Pelo despacho de fls. 719, foi determinado! que estas 
se manifestassem. o que foi feito pelo autor, o qual requereu f~sse o feito 
sentenelaée, trazendo ainda cópia de decisão elo Relator do !agravo de 
instrumento. interposto contra o despacho declinatório do foro, por ~ia do qual 
o recurso foi liminarmante indeferido (fls. 720{1'22). : 

O MM. Juiz Federal da 1ª Vara de Campo Grande 
MS, Dr. Luiz Calixto de Bastos, às fls. 7241727, proferiu sentençal nos autos, 
pela qual julgou procedente a ação de reintegração de posee, para outorgar 
aos autores a proteção possessória reclamada, reintegrando-os, err definitivo, 
na posse de. área indicada na inicial, convalldando a medida liminat· concedida 
pelo Juízo Estadual da Comarca de lguatemi-MS. Condenou, aind , a FUNAI 
a ressarcir aos requerentes as custas e despesas que realizaram, rrigidas a 
partir do deseimbolso1 e a pagar-lhes honorários advocatrcíos, arbitrados no 
valor de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), que também 4everão ser 
corrigidos até a época do pagamento. 

'- t· 
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1 

Dessa sentença, apelaram: a Cornuttida1 lndigana 
do Jaguapiré, na condição de terceiro prejudicado (fls. 729f736) e FUNAJ - 
Fundação Nacional do Índio (fls. 7381744). A União Federal e Ministério 
Público Federal tomaram ciência da sentença, a fls. 728-versol mas. não 
manifestaram recurso. 

A Comunidade Indígena do Jaguapiré, iue logrou 
comprovar, às fls. 745,764, a sua legítima condição de terceiro p~ 1Udlcado e 
que foi admitida como apelante, pelo despacho de fls. 767, nas s as razões 
de recurso, em resumo, alega que: a) a Comunidade ocupava a éreb objeto da 
ação possessória, até ser dali despejada por força da liminar relntegratória 
concedida; b) essa terra e indígena e estava em processo adminjstraUvo de 
demarcação, embora a terra indígena, para tal reconheclmentoj dela não 
necessite; e) a sentença recorrída define uma situaQão que, ~ mantida, 

constituirá em perda irreparável para a Comunidade apelante, ets que tal 
áree constitui ó seu 11habitat11; d) embora seja terceiro estranhtj ê relação 
processual como parté, resulta evidente o prejuízo da Comunida e Indígena 
recorrente, visto que, com a sentença, fica definitivamente i pedida de 
retomar a posse de suas terras; e) a legitimidade da Comunidade I dígena do 
Jaguapiré também resulta cristalina do fato de ter sido, dive as vezes, 
mencionada no curso de ação, por haver ainda laudo antroptógioo que 
menciona ser aquela área desta Comunidade e pelo fato de que processo 
administrativo denomina a área como "Área Indígena do Jaguapi .,. e, mais 
ainda, por haver o autor, no mandado de segurança impetradt.contra a 
interdição da área, tê-lo feito sobre a "Área Indígena do Jagu plré'', não 
havendo, pois, dúvida quanto à existência dessa Comunidade; f) mbora não 
seja dotada de personalidade jurídica, é de observar-se que o ~statuto do 
lndío e a própria Consti1uição Federal mencionam em diversos dl1positivos o 
sujeito "comunidade indígena", tratando-se, pois. de uma CfOletividade 
organizada, com capacidade processual "suí generis", com QS mesmos 
direitos e deveres dos entes com personalidade jurídica; g) o 4rt. 232 da 
Constituição Federal reconhece às Comunidades Indígenas o direito de estar 
em Juízo, independentemente da assistência da FUNAI, exigi~do-se tão 
somente o acompanhamento do processo pela Ministério PLlbllco,le o art. 37 
do Estatuto do Índio estabelece que "os grupos tribais ou ccfmunidades 

i 

'\ 
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1 
indígenas são partes legitimas para a defesa dos seus direitos erp juízo''; h) 
no mérito, verifica-se que a sentença recorrida deixou de reqonhecer a 
Jndianldade da terra em questão, basícamente em função d• ate tio 
famigerado Grupo de Trabalho lnterministerial (GTI), encarregado d examinar 
e decidir processos administrativos de demarcação de terras indíge as, o qual 
deixou de reconhecer como tal a área indígena de Jaguapiré, m reunião 
realizada em julho de 198B, cuja cópia se encontra nos autos; lodav a, entende 
a Comunidade ap&lante que i decisão do GTI é mera decisão ad~inistrativa, 
que não tem o condão dê definir se a terra ~ ou não Indígena, o q~e obriga o 
Judiciário a um exame mais cuidadoso do laudo antropológifO, com a 
nomeação, inclusive, de perito para a efetiva averiguação de itér'l ou n~o. a 
terra indígena, o que não foi feito no presente processo; i) h4 diversas 
evidências. por outro lado, de que o autor expulsou a Comunida~e Indígena 
da área em 1985t antes da ocupação que ensejou a presente, ação; j) a 
alegação de que as terras são particulares, por existirem titulas *úblicos de 
compra e venda não pode prosperar, pois desde a Constituição federal de 
1934, as terras indigenas prevalecem sobre quaisquer títulos oul posses, o 
mesmc acontecendo com a atual Carta Magna, na qual exist~ idêntico 
preceito, no§ 6g do artigo 231; além disso, nas suas disposições-trarsitóriaS, B 
atual Constituição estabeleceu novo prazo para a demarcação, 10 que não 
acontecerta, se ela considerasse que os índios deveriam fiqar apenas 
naquelas áreas já reservadas ou demarcadas. sendo qu~ idêntica 
determinação já havia sido estabelecida pelo Estatuto do Índio e~ 1973; 1) 
termina a apelante, pedindo a reforma da sentença apelada, para declarar-se 

! 
o reconhecimento de ser a área objeto da presente lide part~ da ârea 
indígena de Jaguapiré e ser legítima a posse da comunidade in~ígena (fls. 
729fl35). 

A FUNAI, nas suas razões de apelo (flSi 73Sn44), 
suscita preliminar de nulldade, em virtude de não haver sido a ré ciiada para a 
realização da audiência de justificação de posse, marcada para o dlk 08.08.88, 
na comarca de lguatemi-MS, e depois transferida para e dia 31.0~.88, sem 
que ela tivesse conhecimento, tendo sido consignada na ata a aus~ncia da ré. 
Depois de ouvidas as testemunhas, foi determinada a expernçác dp mandado 
liminar de reintegração do autor na passe, determinação essa que ~oi atacada 

I' l 1 
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pela ré mediante a interposição de agrâvo de mstrumanto para o ~. Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso do Sul. A segunda preliminar refere-se ~L nulidade 
da prova pericial, realizada por um engenheiro civil, quando, s undo o 
entendimento da apelante, deveria ter sido realizada por pe soa com 
conhecimento técnico necessário à elaboração do laudo, iá que aj questão 
deve estar afeta a antropólogos, historiadores e arqueólpgos. As 
Universidades de Mato Grosso do Sul, a Estadual e a Federal, cctntam com 
excelentes mestres na antropologia e ciências correlatas, que beml poderiam 
estar presentes numa questão tão complexa. No mérito, sustenta a ~UNAI que 
os índios da nação guarani, que são possuidores autênticosj da área 
"Jaguapiréº, conforme comprovam com farta documentação exisltente nos 
autos, foram retirados à força do seu "habitat" natural. meses antes, ocorrido 
despejo oficial. Alega a apelante que a sentença sequer mencionpu a sua 
con1estação de fls. 365/370 e principalmente os documentos junta9os às fls. 
3721498. Também considera Irregular a convalidação dos atos prafcados na 
Justiça do Estado, pois, não obstante os seus reiterados requerim,.ntos para 
que a ação tivesse curso na Justiça Federal, o processo ali chegouiquando já 
se encontrava supostamente em fase final, etvaoo de falhas e errtjs. Faz um 
reparo à sentença, na parte em que se declara que a área nãp possui 
qualquer vestígio de ser "habltatn imemorial dos silvícolas, quando o certo 
seria "habitat" imemorial dos indígenas, pois não existem mais selva+ no eene 
sul do Estado, região onde estavam os referidos indigenas. cbmo essa 

l 
afirmação foi baseada rio laudo pericial, conclui a apelante que um prognóstloo 
de engenheiro civil não pode servir de suporte para uma sentença j~dicial, em 
questões como essa. Sustenta, mais, que a concessão da medi~a liminar, 
sem a audiência prévia da União Federal, litisconsorte necessária, feriu o 
parágrafo único do art. 36 da lei nº 6.001/73. Termina, pe~indo seja 
decretada a nulidade da decisão recorrida, com a inversão do~ ônus da 
sucumbência. 

Em contra-razões à primeira apelação (fls,l 7661772), 
o apelado José Fuentes Romero suscita, em preliminar, a n~lidade do 
mandado outorgada para a interposição do recurso, pois, face à in~pacidade 

1 
relativa dos silvícolas, estes não podem ptatléâr quaisquer atot sem a 
assistência do competente órgão federar ou do Ministério Público Fe~eral, que, 

o.o-~ 
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por delegação da União, os representam. Entende, portanto, o apel~do que a 
nulidade fulmina também o recurso interposto. Tambêm a Ctjmunldade 
Indígena Jaguapirê, por ser entidade sem personalidade jurídica, ~everia! ã 
luz do art 12, Vil, do CPC, ser representada pelos administradorea dos seus 

1 
bens, no caso a própria FUNAI, corno determina também o art. 3p da lei nº 
6.001/73. Assim, pede que o recurso seja tido como inexistente, nãd, devendo 

1 

ser conhecido. No mérito, sustenta o apelado que a sentença, quer !formal ou 
substancialmente. não merece reforma. porque ateve-se o julgador Fs provas 
coligidas nos autos. 

Em contra-razões à segunda apelação (fls.17731775), 
rebate o apelado as preliminares suscitadas pela FUNAI. Quanto ~ falta de 
citação da ré, aponta que, no Juízo Federal, o mandado citatório e1contra-se 
às fls. 345 e, na Justiça do Estado, foi renovado o ato, podendo oi mandado 
respectivo ser encontrado às fls. 549; no caso da audiência brévia de 
justiíicaçâo, tanto a ré, como o seu patrono, foram devidamente jntimados, 
tanto pela imprensa quanto por carta registrada, como pode ser vls~o às fls. 
5521555 ê verso. No que tange à perícia, a ré nada argüiu, ao ser i~timada da 
sua realização (fls. 622) e da apresentação do laudo {tis. 671 ~. estando 
precluso o seu direito de abordar o assunto. Além disso, sequer apresentou 
quesitos nern nomeou assistente técnico, ignorando o aio proces~ual, para. 
somente agora levantar em preliminar a incapacidade técnica da perito. No 
mérito, sustenta o apelado que as alegações da apelante são desp~ovidas de 
quaisquer fundamentos, pois não especificou nas autos qualquer preta de que 
os indígenas são autênticos possuidores da área. em litígio, sendo ~endaz a 
alegação de que o julgador não mencionou documentos trazidos pel~ ré, visto 
que, no terceiro parágrafo da decisão, faz menção sobre as aludi~as peças 
encartadas. Quanto à parte do recurso em que se ouestíona a concessão da 
medida liminar, observa o apelado que o Tribunal de Justiça de M4to Grosso 
do Sul negou provimento ao agravo de instrumento interposto des~a decisão 
pela FUNAI, conforme se vê do v. acórdão por cópia às fls. 670.I Termina, 
pedínoo seja negado prcvlrnemo ao presente recurso, devendo s~r mantida 

1 
intacta a sentença recorrida, posto que proferida segundo as provas pos autos. 

O Ministério Público Federal, no seu douto ~arecsr de 
fts.797/814, da lavra do eminente Procurador da República, Dr. Sarnir Haddad, \ 

~· 
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rebate as preliminares das contra-razões do apelado e oplna no l'entldo de 
que seja dado provimento à apelação, para ser julgada impr cedenta a 
reintegração deferida indevidamente, expedindo-se mandado de de1 ocupação 
imediata da ârea 11 sub judice11• '. 

Após o parecer do MPF, o autor pediu a juntada dé 
cópia da inicial de ação cautelar de atentado, ajuizada perante ia 1ª Vara 
Federal de Campo Grande-MS (fls. 816/822}. O mesmo autor rsquereu., às 
fls. 824/025, fosse determinada a expedição da mandado de revigorjamento da 
liminar concedida, a fim de que O$ indígenas fossem retirados d~ Fazenda 
Modelo e reconduzidos à Aldeia Porto Lindo, de onde são egresjsos e que 
fosse oficiado à Policia Federal em Ponta Porã-MS, a fi~ de que 
acompanhasse a retirada dos silvícolas. 

Em 07.04.93, a pedido da Juíza Ramzai Tartuee, 
substituta convocada, durante licença deste Relator, o processo ~oi incluído 
em pauta para Julgamento, na sessão de 13.04.93, e pela mesma foi retirada 
de pauta (fls. 831/833). 

O autor da ação voltou a peticionar, pedindo a 
juntada de cópia de designação de audíêncía, nos autos da açaoiutelar de 
atentado em curso perante a 1ª Vara Federal de Campo Grand -MS e de 
cópia de despacho do Exmo. Sr. Ministro Moreira Alves, do Supre o Tribunal 
Federal, deferindo medida liminar, para impedir o registro da homojogação da 
demarcação administrativa na matricula nº 3.309, do Cartório de 1egistto de 
lmóvei3 da Comarca de lguatemi-MS, pertinente à Fazenda Mfdelo (fls. 
8351844). 

Novamente incluído em pauta o proc.Etsso, para 
julgamento da apelação, na sessão de 19.10.93, foi adíado, po~ indicação 
deste Juiz Relator (fls. 847). 

As fls. 849, foi juntada aos autos comunii:ação, por 
oficio, do Exmo Sr. Juiz Substituto da 1' Vara Federal de Campo ~rande~MS, 
remetendo cópia da ssntença prefsrlda nos autos da ação ~utelar no. 
92.3033-5, que José Fuentes Romero move contra a Fundação N,c;onal do 
fndio. Nessa sentença, veríflca-se ql..le a ação cautelar foi julgada ~roceaente 
em parte, para a fim dê ordenar o restabelecimento do estado ~as coisas 
anterior à ocorrência do atentado, constando, mais. a determinação de que 

; 
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fosse oficiado a este Juiz Relator, para suspensão do julg~mento da 
apelação interposta pela FUNAI, até a purgação do atentado, nos ~ermos do 
artigo 881, "caput', de CPC (fls. 850/B70). Também o autor da a~c. às fls. 
872/873 fez idêntico pedido de suspensão, juntando cópia d~ mesma 
sentença. 

1 

1 

Por comunicação, via telex, de fls. 896, lo mesmo 
Juízo Feder.ai informou a este Relator que concedeu à FUNAI o Prifº de 60 
dias para a desocupação final do imóvel. : 

Às fls. 897, determinei que, devido a9 avultado 
númeto de papéis endereoados a este Juiz Relator, fosse fo~mado um 
expedíente em apenso. para a juntada dos memoriais e mensagen,, relativos 
~o presente rectArso, Em cumprimento Et esse despache foram fo1ados dez 
apensos, contendo aqueles papéis, sendo certo que, no periodo d~ janeiro a 
nov~mb,o do corrente ano. foram ali juntados 2.080 documentos. : 

Finalmente, a fls. 989, o autor comunica qu+ pretende 
promover sustentação das suas razões de apelado e pede seja ctet1rrninada a 
publicação da data do julgamento e a intimação das partes. 

E o relatório. A Quà 
;t~r,tt· 

O.Ol& 
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APELAÇÃO CÍVEL No. 91.03.06403·9 

VOTO 

JUIZ PEDRO ROTTA - RELATOR 

Em primeiro lugar. devo tecer algumas cpnsiderações 
sobre a demora em ser levada a julgamento a presente apelação, jque aqui deu 
entrada em 11 de março de 1991 , sendo a mim distribuída (fls. 7~7). 

Assinalo, antes de mais nada, que •s partes no 
recurso. Comunidade Indígena do Jaguapiré e José Fuentes Rprnero, como 
assinalado no relatório, após a chegada aqui do processo, matifestaram-se 
em seguidas petições. juntando papéis e alegando novas situaçõ s em relação 
à área objeto do liligío, o que dificultou em parte o pronto exam dos autos, 
em virtude das sucessivas conclusões lançadas no processo. 

Além disso, aqui chegaram e foram junt~des, em dez 
1 

apensos, memoriais e mensagens vindas de todas as partes do mundo, 
pedindo a solução da causa em favor dos indígenas. Esses pa~éis, como foi 

1 

dito, sornam 2.080 dooumentos, no período de março a novembto deste ano, 
exigindo a permanência continua dos autos na Secretaria do 1eu Gabinete, 
para a juntada dos papéis, o que impedia este Relator, embora fqsse grande a 
sua disposição pessoal para tanto, de preparar o relatório e forrtiular o voto. 
Por duas vezes, no ano passado, o processo foi incluído em! pauta e, por 
igual, dela retirado, por dúvidas surgidas à última hora, fac~ à noticiada 
ebulição que ocorria dentro da área conflagrada. 

Some-se a isso a solicitação do ilustr~ Juiz F9deral 
Substituto da 1 a. Vara de Campo Grande-MS, o qual, sentenci~ndo na ação 
cautelar de atentado, face à nova entrada dos indígenas na Faz~nda Modelo, 

1 
ocorrida em 20 de maio de 1992, para que este Relator suspendesse o 

1 

jwlgamanto da apelação, atê a purgação do atentado, nos termor do art. 881, 
"caput", do CPC (fls. 009/870) Idêntico pedido foi formulado ª! este Relator ' ,. 

Q.(I 
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pelo autor da ação, através do requerimento de fls. 672/873, q~e restou, 
porém, inapreciado - 

1 
Diante, porém, do fato de que a determijnação da 

desocupação do ímóvel acha-se suspensa, por via de decisão limin~r exarada 
pela Egrégia Presidência desta Corte, nos autos no Mandado de Se~urança oº 
93.03.109069-3, de que também sou Relator, e que será leveda, n~ próxima 
sessão. à consideração da E. Primeira Seção, através de agravo re~imental, e 
diante, ainda, dos insistentes requerimentos formulados pT1o setor 
especializado da Procuradoria Regional da República, não mais exifte motivo 
para manter o presente recurso fora de julgamento e, assim, foi detepninada a 
sua inclusão na pauta da presente sessão, pois o assunto recla~a urgente 
solução. ' 

É o que passo a fazer. 
Existe um fato nos autos, de suma import1· nela, que 

nao foi objeto de menção nos recursos das partes, mas que deve er trazido 
ao conhecimento da E. Turma, para decisão; é o que diz respeito à falta de 
competência do Juiz Federal que sentenciou o feito. ' 

Esla ação de reintegração de posse foi ~istríbuida, 
em 16.08.85, à 1a. Vara Federal em Campo Grande~MS, tendo sido a 
respectiva inicial despachada pelo MM. Juiz Titular, Dr. Luiz Calixto ~e Bastos 

1 

(fls, 05). Na primeira conclusão dos autos, porém, após o pagatento das 
custas, aquele Magistrado lançou nos autos, em 09.01.86, ºI seguinte 
despacho: -"Por razões de foro intimo, declaro-me suspeito para p~ocessar e 
julgar o presente feito. Oficie-se o E. Conselho da Justiça .Fe1eral para 
designação de outro magistrado, à falta de substituto legal. lntimr-se"_ (fls. 
306-verso). 

Comunicado o fato àquele Egrégio co1selho, foi 
designado, para processar e julgar a ação, o MM. Juiz Federal Ida Seção 

1 

Judiciária do Estado de Mato Grosso, Dr. Mário Figueiredo Ferreirf Mendes, 
ao qual foram remetidos os autos (fls. 309/311 )- O processo ali tramitou algum 
tempo, até que, em 04.05.87, após ter sido instalada a 2a. Vara fl:ideral em 
Campo Grande-MS, o MM. Juiz Federal em Cuiabá-MT proferiu de~pacho em 
que, à vista da nova situação, decidiu que o processo deveria ser 10~istribuido "f • 

o.~ . 
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dentro da própria Seção ao substituta legal do MM. Juiz que jdeclinara da 
jurisdição (fls. 333). 

Recebidos os autos em Campo Grrnde, foram 
redistribuidos à 2a. Vara Federal, tendo a MMa. Juíza Titular, D~. Suzana de 
Camargo Gomes, aceito a competência (fls. 337}. · 

Em 29.04.88, porém, a MMa. Julza Fa1eral proferiu 
despacho, em que declinou da sua competência em favor do resAeltável Juízo 

1 

da Comarca de lvinhema, depois cornqída para Comarca de lguijtemi, à vista 
de evidente equívoco, para onde foram. então os autos re~etidos (fie. 
509/515). 

Na Comarca de lguatemiTMS, o process9 teve regular 
prossegulmsnto, inclusive com o deferimento da medida j liminar de 
reintegração de posse e com a realização da prova pericial. ité que, em 
24.08.89, por provocação do õrgão do M.P. do Estado, o MM. J iz de Direito 
daquela Comarca, em despacho fundamentado, declinou da sua competência 
em favor da Justiça Federar da Seção Judiciâria de Mato Grossoldo Sul, para 

1 
onde se fez o encaminhamento dos autos {tis. 707/712). : 

Recebidos os autos na Justiça Federa! em Campo 
Grande-MS, foram redistribuídos à 1a. Vara, neles voltando a funfionar o MM. 
Juiz Titular, Dr. Lui:z Calix'!o de Bastos, o qual1 sem qualquer menfo à anterior 
declaração de suspeição, deu andamento ao proceeec, tendo! proferido a 
sentença, recebido os recursos e determinado a subida dos airtos a esta 
Corte (fls. 713/776}. · 

Ora, o fato de ter o MM. Juiz Federai ignorado a 
própria suspeição e prosseguido na direção do processo, coro se nada 
houvesse declarado anteriormente, constituiu-se. ao meu ver/ em motivo 
determinante de nulidade absoluta da dedsão prolatada, nos t1rmos do art. 
113 do Código de Processo Civil. : 

' o ato de suspeição, declarada ou lovocada, e 
daqueles que retiram ao magistrado, de forma total, a função jurisdicional, 
tornando-o "judex inhabilis" para funcionar em determinado fei~o. , pois, uma 

das causas de modificação da competência, atribuindo-a a outrq magistrado, 
que normalmente não a possuia, para processar e julgar a c~usa em que \ 
aquele tato impeditivo se manifestou. ; ~ , 

: 

1 
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No caso presente, como se víu, o MM. Jµlz. Federal a 
1 

quem foi distribuído inicialmente o processo, declarou-se, dep<pis de algum 
tempo, suspeito para nele funcionar, por razões de foro íntimol Mais tarde, 

1 

voltou a jurisdicionar no mesmo feito, sem que tenha sido declarapo se aquela 
causa havia desaparecido ou se, por qualquer circunstância, hafiam cessado 
os motivos que deram azo a que o Magistrado a si próprio ~e desse por 
suspeito. Como nada disso esta dsclarado nos autos, a concjusão que se 
impõe ê a de que; tendo a sentença sido protarida por juiz ~e~tit1.,.1fdo de 
competência, está ela contaminada por inteira pelo vício da nu!ida~e. 

Assim, pelo meu voto, declaro, de ot~ío. nulo o 
processo, a partir de tis. 713, quando ocorreu a sua redistribuiçãtj ao MM. Juiz 
Federal, Dr. Luiz Calixto de Bastos; sendo também Inválidos to~os os atos 

1 
posteriores praticados pelo mesmo magistrado, ficando ressalvade o despacho 
de fls. 718, que ratificou os atos processuais praticados no Ju!zo Estadual, 
proferido pela Juíza Fedetal em sutJstituição. Deve, pois, ô pro~sso retomar 
à Vara de origem, para que sejam refeifos os atos nulos, com ~ observância 

1 

das normas legais, e realizados outros atos que se imponham para que o feito 
pos.sa ser corretamente sentenciada, ficando, destarte, prejudica~o o exame 
das apelações interpostas. 

Éomeuvoto.~~- 

e e 
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AUlUACIO 

APTE 
APH::. 
APDO 

1 COMUNIDADE lNOlGENA OE ~AGUAPIRE e 
a Fundacaa Nacional do Indio - FUNAI 
: JOS~ FUENTES ROMERO 

1 

rJRHA ao 
r,:al l zada 

' : i 

ADV 
AIJV 
ADV 

ADVD6ADOS 

n JORGE NEY CORREA RODRIGUES e outro 
~ LUIZ CEZAR OE AZAHSUJA NARTINS 
~ ARMANPO ALBUQUERQUE 

SUSTENTAÇÃO ORAL 

A Turmar por unanimidade de vctcsr d~ o~icio del1laro~ a 
nulidade d •• ~nt~n~a ~ deter~lnou a reme$sa dos auto• à 
Va~a de origem para que outra decisão s~ja p~ ferida~ 
~ps termos do voto do EN~O. Sr. Jyiz Rel~tc~. , 
Votat"'a.m os(as) E,.:mos(a.s) •• SrsCas;) •• Ju íz:e-~(~-S) PlrDRD 
ROTTA~ SINVAL ANTUNES e THEOTONIO COSTA. 1 

e;ti-SÃNDRÃ-~~~RRÊiRÃ 
~~r~tár·lo 

1, \ 

.. 

CE~TIO~O 

Certrfico quE ~ Egrégia PRIMEIRA 
aprt::c: i ar- e pr·oc~s.s.o em ep ísJra.f'e. em sessão 
nesta d~ta~ pr-c~erlu a sesulnt~ ~~cisão; 
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PRESIDENTE DA SESSAO: Exma. Sr. JUIZ PEORO 
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AUTUAC~O 
1 
1 

APT~ : COMUNIDADE INDIGENA D~ JAGUA~IRE e oJtro 
APTE : ~U~DACAO NAClONAL DO INOIO FUNAI 1 
APDO : JOSE FUENTES ROMERO 

ADVOGADOS 

AOU = JORGE NEY CDRREA RODRlGUtS e out~c 
ADV I LUlZ CEZAR DE AZAMBUJA MARTlNS 
AOV • ARMANOO AL0UGUERGUE 

SUSTENTAtÃO O~AL 

CERTioaa 
1 

c~~tiFi~o que ~ Egr~gia PRIHE!RA T~RMA ao 
apr~~iar o proc~ssc ~m ~p(gr~fe, ~m s~ssio r~allz~~- 
n~sta dat~. p~oferiY ~ ~~9uint~ d~ci.io= ! 

Adiado o julg~mento~ por indic~~io doCa> 
Relator-(a). 
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