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VISTOS ETC. 

I. 
1. OCTAVIO JUNQUEIRA LEITE DE MORAES e ELZA - - --- 

JUNQUEIRA LEITE DE MORAES, qualificados nos autos, intentam com. a presente- 

ação de. reint~~-~ç~de .P..Q_sse. e. e .:_Berdas e danos, em face à FUNAI - FUNDA 
ÇAO NI\CIONAL DO INDIO, também qualificada, alegando em resumo que são senha 
res e legítimos proprietários de uma área de terras contendo 4.684,4136 ha, 
situada no Município de Tacurú MS, denominada de Fazenda São José, conforme 
transcrições nº 5559; 2.502 e 512 do Cartório de Registros de Imóveis de - 
Amambai MS, com limites e confrontações constantes da inicial. 

Alegam, também, que para efeito de ratifica - 

ção após levantamento físico, constatou-se a inexistência de Ol13,2714 ha 

que deduzida da somatória das matrículas acima,que perfazia 4.717,6850 ha , 
resultou em 4.684,4136 ha, sendo que retro área possui Tílulo RatificaLórlo 
de nº 4(13)82.08/500, resultado do Processo Adminstrativo PFD/MT/373/79, 
que ratificou a inexistência da área à menor acima, declarando os limites - 
e confrontações como descritas e, após levado a registro imobill~rlo, 1eco 

nhecendo a origem o titulo concedido pelo Governo do Estado (transcriç~o 
8236, Livro 3-L, fl. 57 Ponta Porã MS). 

Alegam, ainda, que mantém posse, trabalhando 

ª referida ~rea, fornmnda pastagens e erJgindo benfeitorias que a tornaram 
produtiva e totalmente explorada, mas, em 27/04/1986, foi invadida por (8) 

oito famílias indígenas, que fixaram-se ao Sul da P!opriedade, apossando - 
se de cerca de 700 ha, const~uindo oito ranchos e destruindo cercas e divi-( 
sões internas de pastagens n'uma extensão de aproximadamente 25.000 met:ros. 

Alegam, por fim, que roçaram prov.idênc ías à - 
Requerida para solução pacífica do esbulho, j~ que a posse é de mais de 30~ 
(trinta) anos, derivada de título de domínio reconhecido e ratificado pelo- 

~ - 
1 - 
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INCRA, com anuência do Conselho de Segurança Nacional, no sentido de que os 

esbulhadores retornassem à Aldeia Indígena SossorÕ;,que conta com área de 
2.300 ha e infra-estrutura consistente em luz eletrica à motor, eséola, 
enfermaria etc, mas todos os esforços foram em vão, o que face ao prejuízo 
sofrido, à posse ilegal e injusta, obriga-os à socorrerem-se do Judiciário 
para reintegrar-lhes na posse e nas perdas e danos devidas com as cominaçô 
es legais e de estilo. 

Pugnaram pela concessão de liminar reintegra 
tória "inaudita altera parte" e juntaram os documentos de fs.8/20. 

As fs. 56/57, foi Jus ti ficada a posse e Inva 
são (esbulho), concedendo aos Requerentes a liminar de reintegração pugnada, 
cujo mandado foi suspenso em seu cumprimento por força do despacho de f. 79 
até decisão do Mandado de Segurança junto ao E. T.F.R. 

A requer ida foi citada às t . 77, cuja .junt ada 
efeti vou-se em 22.05.87 (f.69 vº). 

Houve interposição de Excessão de Incompetên 

cia, em apenso, Autos nº 113/87, cuja decisão deu por competente este juí - 
zo, conforme se infere do translado de f.123/125. 

A requerida, inté'pos Agravo de Instrumento da 
decisão acima, cujo Acordão encontra-se às f. 127, que reconheceu a competên 
eia Estadual para conhecer de ação judicial por invasão de terras particula 
res por indígenas, como também, anulou o feito à partir da audiência de Jus 
ti ficação, face à não intervenção do Ministério Público. 

Redesignada nova audiência de justificação, - 
reiniciou-se o feito, citando-se a Requerida (f. 139), que não se fez presen 
te a retro audiência e, tão somente seu procurador (f. 143/146), concec.Jendo 
se, novamente, a liminar de reintegração conforme decisão de f.150/151. 

A Requerida foi citada para contestar o feito 

(f.177) e, outra vez, agravou de instrumento à concessão liminar (f.180). 
O Mandado de Reintegração Liminar, foi efeti 

vamente cumprido (f.181/183), sendo que a Requerida apresentou Defesa (f 
187/191), aduzindo em resumo que, a posse dos indigenas na área era antiga, 
com plantações de roças, que o Juízo Estadual é incompetente par~ dirimir e 
julgar a lide e, no mérito propriamente dito, não se poderá falar em posse 
dos As. na referida área que se alega esbulhada, já que no local existem 
cemitérios dos ancestrais dos silvícolas e, que em realidade, foram os auto 
res que apossaram-se de área pertencente à reserva indígena, pugnando pela 
improcedência da ação com a~ cominaçêos de estilo. 

Com a defesa não juntaram quai~uer documentos,!\ 
l 
1 

' 
A Defesa foi impugnada às, f.193/198, alegando 

os As., que a RequP.rida confunde preliminares com o mérito, devendo ser àque 
las repelidas, reiterando que trata-se de terras particulares, não pertencen 
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não pertencentes à União e, face ao não reconhecimento pela Constituiçãov88 . 
da posse imemorial indígena, somente a admitindo as classes interessadas· no 
patrimônio indígena e pelos antropólogos, contra o direito de propriedade , 
reiterando a procedência da ação, perdas e danos e con1lnações legais. 

As partes especificaram provas (fs. 205 e 211 
ouvindo-se, ainda o MP (f.212 vº). 

Visto em saneador às f.213, rejeitando-se a - 
preliminar de incompetência deste juízo, já que decidldo rio Agravo de Ins - 

trumento (apenso), designando-se nomeação de perito, facultando-se indica - 
ção de assistentes técnicos. 

Os As. apresentaram quesitos (f.223~ e a Re - 
querida às f.225. 

As f. 230 acostou-se o Acordão do Agravo de - 
Instrumento, interposto pela Requerida contra a liminar de reintegração, on 
de, mais uma vez, firmou-se a competência deste juízo, mantendo-se a 11ml - 

nar deferida. 
Termo de Compromisso.do Perito às f.218; pro 

posta de honorários (f.219); termo de depósito (f.237) e alvará de levanta 

mento às f.241. 
As f. 246, audiência de designação da perícia; 

juntada do laudo pericial (fs.248 usque 252), sem qualquer manifestação das 

partes (f.253 vº). 
As f. 258/259 peticão do Procurador da Repú 

blica intervindo no feito, pugnando pela incompetência deste juízo face ao - 
advendo da Carta Magna/88, havendo manifestação das partes, sendo que os 
As. impugnaram retro pedido, por já decidido pelo E. Tribunal de Justiça a - 
questão(fs 262/266), enquanto que a Requerida quedou-se silente e, o Mi 
nistério PGblico, robora o entendimento da procuradoria (f.268/269). 

Por despacho do MM. Juíz antecessor, acolhendo 

a excessão de incompetência ( f. 269vº), os autos foram remetidos à Justiça 
Federal e, interposto Agravo de Instrumento pelos As.(f.271), cuja Ementa 
foi acostada aos autos às f.279/283~mais uma vez, reconheceu a competência 
deste Juízo Estadual para processar e julgar a questão(f.282/283), o que mo 
tivou a devolução dos autos da Esfera Federal à este (f.278 e .289). 

Designada audiência de instrução e julgamento 
(298 vº), sem a presença dos As. e do representante da Ré, e tão somente 
seus procuradores, face à concordância expressa, realizou-se àquela, homolo 
gando-se, ainda, a desistência da testemunha Antonio Carlos Silva (As) e, - 
Arcenio Romero e Si1vlo Orn,lles (ré), tendo s í do ouv í do (4) quat.ro testemu 
nhas - duas dos autores e duas da ré- (fs.303/307), facultando-se às parles 
apresentação de "memoriais" em substituição aos debates orais (f.302). 

l 
Em memoriais, os As. puqnam pela prccedênc í a-l 

1 ----·-·----· 
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da ação uma vez que devidamente comprovados os fatos alegados, com as co~i 
nações de estilo (fs.309/313). 

, 

I 

A Requerida, por sua vez, novamente argui pre 
liminar de incompetência deste juízo para decidir a lide, principalmente, - 
face à .União ser litisconsorte passivo e, no mérito, pugna pela improcedên 
cia da ação com as cominações legais (fs.315/320). 

O Ministério Póblico manifestou-se às fs. 326 
/330, opinando desfavoravélmente ao pedido. 

As fs. 332/335, houve pedido de Assistência - 
formulado pela Comunidade Indígena de Jaguapiré , que face à impugnação, 
foi desentranhado dos autos e, autuado em apenso por certidão do despact10 - 
de f'.J.36, sendo que, ao uepul s , aco lheu e sl,e JuJzu a f-l•,slsl.ôm:lH I f tl'.,Uirt - 
sorcial em prol da Requerida, ingressando no feito no estado em que o encon 
trou (sentença de f.22/23 dos autos em apenso), cujo translado encontra-se 
às f. 3Ll9/350. 

As fs. 342/347, os As. juntaram aos autos, 
sentença do Juízo Federal da 1§ Vara em ação semelhante, sendo dado vistas 

às partes adversas ( Requerida e Assistente) para manifestação, deixando as 

mesmas transcorrerem" in albis" o prazo. 
Face à juntada de documentos pela Assistente, 

(f.357/ 359), manifestou-se os autores às fs.361/363, bem como o Ministério 
P~blico, que às fs.364, requereu fosse juntado pelas partes os documentos - 
objeto de controvérsias. 

A Assistente litisconsorcial em memoriais, 
além dos documentos juntados, reiterou preliminar de incompetência deste 
juízo e no mérito pugnou pela improcedência da ação reconhecendo-se a área 
à favor da comunidade indígena. (fs.352/356). 

Deferida a juntada dos documentos requerldus 
pelo M.P. (f.265), a Assistente juntou os documentos de fs.373/596, repor - 

tando-se aos mesmos a Requerida (f.598). 
Os As. também.juntaram os documentos requeri 

dos pelo MP (fs.601/615), que novamente em cota de f.617, pugnou pela jun - 
tada de outros documentos descritos nos autos, intimando-se a interveniente 
assistência, que quedou-se inerte (f.619). 

Por derradeiro, o M.P. em cota de fs.621/622, 
após todas as juntadas e manifestações das partes, reiterou entendimento an 
terior opinando contrário ao pedido dos autores. 1~ 

t A S!NTESE DO NECESSARIO. 
lJ E C I D O 
II. 
2 . Trata-se de ação de reintegração de posse 

e.e. com perdas e danos, proposta por Octávio Junqueira Leite de Moraes e -1 

l , . I - 
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sua esposa Elza Junqueira Lei te de Moraes em face à FUt~AI - Fundação l)lacío - 
nal do Indí o , 

A preliminar de incompetência d~ste juízo para 
apreciar e decidir a presente demanda, suscitada pela Requerida e pela Assis 
tente Litisconsorcial, considero improcedente e impertinente, já que, exaus 
tivamente debatida e decidida no transcurso da lide, como se infere da Exces 
são de Incompetência interposta pela Requerida contra os As. - Autos nº 113/ 
87-, decidido em 12.06.87(f. 123/125), julgando-se-á, improcedente. 

Ao depois, no Agravo de Instrunento Classe II, 
11T" nQ 1432/87, interposto pela Ré contra os As., cujo relator foi o E. Oes. 
José Augusto de Souza, reconheceu a competência deste juízo para dirimir a - 
questão, conforme translado de f. 127/128. 

Novamente no Agravo de Instrumento, interpos 
to pelos As. em face à Ré, Classe II "T" nº 2645/89, quando Já em vigor a 
atual Carta Magna, cujo relator foi, também, o E. Des. José Augusto de Souza 
cuja Ementa encontra-se às f.282, foi reconhecida de novo a competência des 
te juízo para julgar e processar o feito em 25.04.90. 

E, finalmente, o r. despacho saneador de f.213 

dos autos, também restou irrecorrido, onde foi afastada a preliminar de in - 

competência deste juízo. 
Portanto, despiciendas quaisquer outras conside 

rações à respeito da competência deste juízo para processar e julgar apre - 

sente demanda,sendo improcedentes e impertinentes as reiterações teimadas e 
perteimadas da Ré e da Assistente, em "memoriais''. 

No que tange ao mérito da lide, a reintegração 
definitiva à favor dos autores, se impõe, vez que o que o objetivo que se 
busca na demanda é recuperar a posse perdida - esbulhada-, repondo os possui 
dores no estado ou condição que gozava na posse, retornando-se ao estado prl 
mitivo. 

Assim, na ação reintegratória, compete ao au 
toro ônus de provar os requisitos elencados no art. 927 do CPC, ainda que 

o reu não tenha contestado a ação e seja revele, o requisito primordial é 
que prove a característica de ser possuidor da coisa de que foi despojado. 

A FUNAI quando da realização da audí.ênc í a de - 

justificação de posse, intimada às f. 139, à mesma não se fez presente e, 
tão somente seu digno procurador, que acompanhou a referida Justificação on- 
de demonstrado ficou que os As. em 27 de abril de 1986, tiveram sua proprie-1\ 
dade rural Fazenda São José, invadida por aborígenes o que foi testemunhado]-· 
por Fermino Edson Garcia (f.141); Américo de Souza dos Santos (f. 145)e Ale 
xandre Vera, o que gerou à concessão de liminar reintegr.atória de fs. 150 

11 
f _ 

151. 1 . 
l 

Em sua defesa escrita, a Requerida sem juntar~ 
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qualquer documento (fs. 187 usque 191), tecendo, apenas, breve resi~tê~cia à 
posse dos autores, confundindo preliminar com o mérito, conc l uí ndo que no lo 
cal existia cemitério dos ancestrais dos indígenas e roças que levaram. anos 
para serem formadas. 

Procedida a perícia técnica no local litigado, 
onde nenhuma das partes indicou assistente técnico, chegou o Louvado à con - 
clusão demonstrada no Laudo de f.248/251, de que a retro área não era desti 
nada a reserva indígena, pertencia aos autores, teve destruída 16.440 metros 

lineares de cercas pelos aborígens, houve abate de 45 cabeças de.~º vacum· 
de 2 à 2 1/5 anos de idade, houve destruição de 4.400 n~tros lineares de cer 
cas na divida de José Fuentes Romero, inexistência de lavouras cultivadas~ 
los indígenas,einexistência de cemitério indígena. 

Ora, demonstrado que os autores são legílimos 
proprietários e possuidores da área, a qual mantinham posse quando do esbu - 
lho (27.04.1986), com título retificatório de nº 4(13)82.08/500, além de so 
frerem prejuízos no concernente a destruição de cercas e pastagens, além de 
abate de gado(testemunhos de fs. 141, 145 e 146 em justificação), roborado - 
às f. 306/307, em audiência de ir1strução e Julgamento, acrescido, ainda, do 
Laudo Técnico de fs. 248 usque 251, conclusivo como demonstrado acima, ou se 

jade que trata-se de terras particulares pertencentes aos autores, não in - 

cluída na reserva indígena e que fora esbulhada pelos aborígenes com destrui 
ção de cercas e pastos, não resta outra alternativa a este Juízo, a r1ão ser 
convalidar definitivamente a reintegração liminar concedida, vez que que, 
a proteção possessória requerida, encontra respaldo legal, consumada.com a - 
perda da posse, pelo esbulho praticado, por ato ilícito dos indígenas, além 
dos demais requisitos do art. 927 do Código de Processo Civil. 

Os documentos juntados à posterior por mera li 
beralidade do juízo (fs. 373 usque 597), em nada modifica o conv~lcimento 
deste magistrado, vez que, a Requerida, representante dos indígenas, não jun 
tau qualquer documento com a Constestação de f. 187/191, ao depois na especi 
ficação de provas (fs. 211), pugnou, tão somente, por depoimentos testemu 

nhais e, finalmente, quando da realização da perícia técnica, não indicou 
assistente técnico, como também não impugnou o Laudo de f. 248/251 apresenta 
do, sendo, pois, extemporãnea, o requerimento da Assistente Liti?consorcial 
de fs. 352/356 dos autos, no sentido de realização de "nova perícia", agora 
antropológica, quando é certo que pela decisão de fs. 22/23vº dos autos em - 
apenso - Pedido de Assistência-, cujo translado encontra-se às f.349/350, 
ao ser-lhe permitido o ingresso como assistente litísconsorcial, ingressou 
no feito recebendo-o no estado em que àquele se encontrava ( g. n. ) , ou seja , ,r , 

na fase de "alegações finais ou memoriais" 1 não se tendo, assim, corno dar qa l 
rida à pretensão da assistente, na fase ern que o feito se encorit r ava , sutJ pe ~ 
na de se tumultuar o procedimento,e ferir-se o pr Incfp í o da lealcJade preces - 
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processual. 

Outrossim, os documentos já mencionados acosta 
dos às fs. 373 usque 597 dos autos e, mesmo, a eventual perícia antropológi 
ca pugnada pela listisconsorte assistente, se deferida fosse, em nada influi 
ria para o deslinde da questão, já que há meu ver, somente se prestaria, co 
mo prestam tais documentos, como indícios probatórios de eventual demanda 
onde discurtir-se-ía dominio da área e, NUNCA, para negar o esbulho comprova 
do ou mesmo para justificá-lo! 

- 

Por derradeiro, o estatuído no art. 499 do Có 
digo Civil, ou seja de que o ... "possuidor tem direito a ser restituído na - 
posse, no caso de esbulho11, bem como, o previsto no art. 503 do mesmo Codex, 
••• 

11 o possuidor rnanutenidu, ou reintegrado, na posse, tem direito à indeni 

zação dos prejuízos sofridos, operando-se a reintegração à custa do esbulha 
dor ... '' tem aplicação legal e pertinente ao presente caso sub-Judice, nos - 
termos da máxima latina "ílesl:.Llullo in pr lslinun" (reparação, rest í tuí ção ao 
es t 8(~,_. de perfeição anterior) . 

III. 
3 . POSTO ISTO e considerando o mais que dos 

autos constam, JULGO fROCED~~~E a presente ação de reintegração de posse c . 
c. perdas e danos que OCTAVIO JUNQUEIRA LEITE DE MORAES e ELZA JUNQUEIRA LEI 

TE DE MORAES movem contra a FUNAI- FUNDAÇAO NACIONAL DO !NDIO e, via de con 

sequência ll:TERMit«l a reintegração definitiva dos Autores na gleba descrita 
na inicial. 

A litisconsorte assistêncial - litisconsorte - 

da parte principal- Comunidade Indígena Jaguapiré, nos termos do Art. 52 "ca 
put" do Código de Processo Civil e, art. 32 do mesmo Codex, responde, também 
na proporção da atividade em que houver exercido no processo, sujeitando-se 
aos mesmos ônus processuais que o assistido, motivo pelo qual, condeno a As 
sistida e a Assistente, à pagarem aos autores os prejuízos e lucros cessan - 
tes que o esbulho houver ocasionado, que deverá ser apurado em regular llqui 
dação por artigos, bem como, condeno-ás ao reembolso das custas e despesas - 
processuais, corrigidas monetariamente, desembolsadas pelos autores. 

Por fim, condeno-ás ao pagamento de honorários 
advocatícios à favor do patrono da parte Autqra, no importe de Cr$ 5.279,52- _.,," 
(cinco milhões, duzentos e setenta e nove--éruzelros e cincoenta e dois centa 
vos), que corresponde ao valor de 10% (dez por cento) sobre o valor inicial 
dado à causa, devidamente corrigido até a presente data, face ao longo decur 

1~ 
soda demanda e esmero profissional desenvolvido. Retro verba, deverá ser 
corrigida, a partir do valor fixado, considerando-se a data da senter~a. 

Oportunamente, expeça-se o.competente mandado 

P. R. I. C. 
' ~ - reintegratório definitivo. 
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