
NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IGUATEMI 

,. 

A COMUNIDADE IND!GENA DE JAGUAPIRÉ, 
índios Guarani do grupo Kaiowá, brasileiros, domiciliados na 
Area Indígena de Jaguapiré, município de Tacuru, estado do 
Mato Grosso do Sul, na qualidade de ASSIS:iNTE 
LITISCONSORCIAL, devidamente admitida nos autos da AÇAO DE 
REINTEGRAÇ~O DE POSSE (Processo Cível nQ 052/87) movida por 
OCTAVIO Jt_;rHJUEIRA LEITE DE MORAES e ELZA JUNQUEIRA LEITE DE 
MORAES contra a FUNDAÇ~O NACIONAL DO !NDIO - FUNAI, 
inconformada com a R. sentença de fls. 624 e seguintes, que 
lhe foi adversa por julg~r procedente o pedido do Autor, 
vem, pelos seus advogados·;. tbaixo assinados, nos termos dos 
Arts. 513 e 514 do Códiç;o de Processo Civil (CPC), dela 
interpor o presente { 

RECURSO DE APELAÇ~O 

para o Egrégio Tribunal de Justiça desse estado, de acordo 
com as razaes aduzidas ~m anexo. 

Outrossim, informa a V. Exa. que 
constituiu novos advogados, anexando devidamente o 
instrumento de mandato a esta peça (Does, la/b), ten~o em 
vista ter o seu antigo procurador, Dr. Jorge Nei co r r ê a 
Rodrigues, falecido em virtude de recente acidente de 
trânsito (Doe. 2). 
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NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS 

Dessa forma, requer que V. 
digne de receber o seu Apelo nos seus efeitos 
intimando-a a efetuar o preparo nos moldes do Art. 
CPC, para que, atendidas as formalidades de estilor 
mesmo encaminhado à Superior Instância. 

Termos em que, 
Pede Deferimento e Juntada. 

De Brasília para Iguatemi, 06 de julho de 1992. 

t-K~º~º~jZi~~~~~~, 
RAIMUN~1 SERGIO BARROS LEIT~O 

OAB/CE 5.666 

SCS, Q. 06, BL. A, Ed. José Severo sala 303 Cep 70300 Brasília DF 
telefone (061) 226-3360 fax (61) 224-0261 

----~~~~~~~ •••••••••••••••• IIUilil 

Exa. se 
legais, 
519 do 
seja o 

,t I 

l 
! 

1 
t 

,. 
ot'' '-' 

,I· 

"'' 



A 

M 

--- - -· --------- •• -· 1 

NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS 

RAZÕES DO APELANTE 

PROCESSO NQ 052/87 
ÓNICA VARA DA COMARCA DE IGUATEMI 
APELANTE: Comunidade Indígena de Jaguapiré 
APELADOS: Octávio Junqueira Leite de Moraes e s/m 

Egrégio Tribunal: 

A COMUNIDADE IND!GENA DE J'AGUAPIRÉ; 
pelos seus advogados abaixo firmados, nos autos da AÇAO DE 
REINTEGRAÇ~O DE POSSE movida por OCTAVIO JUNQUEIRA LEITE DE 
MORAES E ELZA JUNQUEIRA LEITE DE MORAES contra a FUNDAC~O 
NACIONAL DO !NDIO - FUNAI, inconformada com o R. decisório 
de fls. 624 e seguintes, que lhe foi adverso, vem apresentar 
tempestivamente as suas Razões de Recurso, aduzindo o que se 
segue: 

BREVE HISTÓRICO DOS FATOS E DA DECIS~O RECORRIDA: 

Os ora Apelados 3juizaram a 
presente Ação de Reintegração de Posse cumulada com pedido 
de perdas e danos, alegando serem senhores e possuidores de 
uma área de 4-684,4136 ha. no município de Tacuru, 
denominada "Fazenda são José", a qual teria sido invadida 
por famílias indígenas em 27 de abril de 1986, que nela se 
fixaram, destruindo cercas e divisões internas de pastagens, 
apossando-se de aproximadamente 700 hectares no sul daquela 
p r op r í e dacíe . Para tanto, trouxeram aos autos titulo de 
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domin10 do reterido imóvel e o testemunho de amigos e 
empregados da fazenda, que informam terem sido chamados a 
verificar (ou, em alguns casos, terem ouvido falar), durante 
um jogo de futebol, que alguns índios rdesenvolviam 
atividades em determinada área daquela fazenda. 

Na audiência prévia de 
justificação, foi concedido mandado liminar de reintegração 
de posse pelo Magistrado presidente do feito. A FUNAI 
agravou desta decisão, alegando, dentre outros motivos, a 
incompetência da Justiça Estadual para apreciar a questão, 
em face do indiscutível interesse da União. Esse Tribunal 
de Justiça, no entanto, considerou ser a Justiça Estadual 
competente, anulando, porém, parte do processa em razão da 
não intervenção do Ministério Público no feito. Tendo 
havido nova audiência de jus ti f icaç:ão, foi mais uma vez 
deferida a liminar de reintegração de posse. Desta feita, a 
medida foi efetivamente cumprida, tendo sido a Comunidade 
Indígena removida do local. 

Na fase probatória, além dos 
testemunhos já mencionados e de terem sido também ouvidos 
alguns índios, que afirmaram ser aquela região de posse 
imemorial de seu povo, foi realizada perícia por um 
engenheiro civil, Euclides Lopes Marti~s. 

A Procuradoria da República, após a 
promulgação da nova Constituição Federal (outubro de 1988), 
requereu fosse declinada a competência em favor da Justiça 
Federal, com base no Art. 109, XI daquela Carta, com o que 
concordou o Ministério Público Estadual. O MM, Juiz de 
Iguatemi julgou-se, então, incompetente para proceder no 
feito, determinando fosse o mesmo remetido à Justiça 
Federal. 

Dessa decisão, agravaram os ora 
Apelados, tendo esse Tribunal de Justiça novamente entendido 
ser a Justiça Estadual competente, apesar do manifesto 
interesse da União. Ato contínuo, o MM. Juiz de Iguatemi 
requereu ao Juiz Federal a devolução dos autos, o que 
ocorreu sem qualquer pronunciamento desse último. 

A partir daí, a Comunidade Indígena 
de Jaguapiré manifestou interesse no feito, tendo sido nele 
admitida como ''assistente litisconsorcial· em prol da FUNAl~ .. 
Em sua alegaç5es finais, e atendendo a requerimento do 
representante do Ministério Público Estadual, i:.rou~e aos 
autos farta documentação comprobatória do consehSô histórico 
acerca da imemorialidade da posse indígena sobre ô áyea de 

-~ 
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NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS 

Jaguapiré e da ex í s t enc r.. ,-:::: ::,rr:-,c-.:::>-=-,c-:.r, .xctrn í n i .:t;;·.:i.tivo, no 
âmbito da FUNAI, refe n~n e.·.: -. •.:;11a c.:erno. r c aç ão , r e que r e ndo 
fosse realizada uma pericia antropológica. Este pedido. no 
entanto, foi indeferido. r 

O Promotor de Justiça em Iguatemi, 
por duas vezes, manifestou nos autos a sua certP.za sohr8 a 
competência da Justiça Federal para julgar o feito, além de, 
no mérito, opinar pela improcedência do pedido dos ora 
Apelados por não terem estes provado os fatos constitutivos 
de seu direito. 

Não obstante, no dia 01 de junho 
último, o MM. Juiz de Iguatemi prolatou sentença, 
determinando a reintegração defini tiva dos ora Apelados na 
posse da área em questão. Contra essa decisão se insurge a 
Apelante, pelos motivos que expõe a seguir. 

PRELIMINARMENTE 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO: 

A COMUNIDADE IND!GENA DE JAGUAPIRÉ 
foi admitida nos autos da presente AÇ~O DE REINTEGRAÇAO DE 
POSSE na qualidade de Assistente Litisconsorcial em prol da 
FUNDAÇ~O NACIONAL DO !NDIO (Ré), conforme a decisão 
proferida às fls. 22 a 23v. dos autos do pedido de 
assistência apensados a estes. 

Acerca dos prazos 
litisconsortes, disp6e o Art. 191 do CPC: 

para os 

"Quando os litisconsortes tiverem 
diferentes procuradores, ser-lhes-ão 
contados em dobro os prazos para 
contestar, para recorrer e, de modo 
geral, para falar nos autos". 

! 
l 
·i 
' 

j Os doutrinadores entendem que este 
princípio aplica-se também ao assistente., aos opostos e ao 
denunciado. Com maior razão ainda, estendem- no ao 
assistente litisconsorcial (ou assistente qualificado), que 
é equiparado ao litisconsorte em tudo o que se refira à 
defesa do seu direito (CELSO AGR!COLA BARBI, Comentários ao 

SCS, Q, 06, BL A. Ed. José Severo sala 303 Cep 70300 Brasília DF 
telefone (061) 226-3360 fax (61) 224-0261 



.•.. ., . 

. 1 
1 
1 

- llllilllli • 

NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS 

CPC, vol.I, 3ª edição, 
MONIZ D E ARAG r-íO , mesma 
1983, página 151). 

Forense, 1983, 
obra, vol. II, 

página 300 e E. D. 
4ª edição, Forense, 

r 

Que os procuradores da Comunidade 
Indígena de Jaguapiré não eram e nem são os mesmo que 
advogam pela Fundação Nacional do !ndio é fato 
incontestável, conforme a procuração já anexada aos autos e 
aquela que ora se traz. 

não há dúvidas de que 
ora Apelante recorrer da 

Portanto, 
contar-se-á em dobro o prazo para a 
r. decisão prof e rida em 01/06/92, que só foi 
Diário de Jus tic;:a desse estado em 10/06/92. 
portanto, o presente recurso. 

publicada no 
Tempestivo, 

DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JU!ZO ~ QUO 

O Código de Processo Civil adotou 
três critérios para determinação da competência interna: o 
objetivo, o territorial e o funcional. No caso em tela, 
importa-nos o critério objetivo, extraído da natureza da 
causa, e que define a competência em razão da matéria, do 
valor ou da qualidade das pessoas . 

Dispõem os Arts. 91 e 111 do CPC: 

Art. 91 - Regem a competência em 
razão do valor e da matéria as 
normas de organização judiciária, 
ressalvados os casos expressos neste 
Código". 

" Art. 111 - 
da matéria 
inderrogável 
partes ... " 

A competência em razão 
e da hierarquia é 
por convenção das 

l 
) 
1 
l 
/ 

A competência em razão da matéria é 
aquela em que se tem em vista a natureza da questão 
ajuizada, por exemplo, direito de família, acidente de 
trabalho, registros públicos e outros, como em nosso caso, 
os direitos indígenas. Com o dispositivo do Art. 111, a lei 
considerou a competência fixada em razão da matéria como 
absoluta (ou inderrogável), ou seja, aqueia que não pode ser 
modificada nem mesmo por acordo entre as partes. 
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diploma legal: 
Vejamos ainda o art. 113 do mesmo l 

f 
\ 

1 
"A incompetência absoluta deve "ser 
declarada de ofício e pode ser 
alegada, em qualquer tempo e grau de 
jurisdição, independetemente de 
exceção". 

A questão da competência absoluta é 
de tal importância que a lei considera anulável a sentença 
proferida por juiz absolutamente incompetente, ensejando sua 
rescisão mesmo depois de esgotados todos os recursos, por 
via da ação rescisória (CPC, Art. 485, II). É~ portanto, 
V!CIO da maior gravidade. E diante de nulidade absoluta, 
não há sequer que se falar em preclusão para suscitá-la. 

A Constituição Federal, em seu Art. 
109, I e XI estabeleceu: 

Aos juízes federais compete 
processar e julgar: 
I - as causas em que a União, 
entidade autárquica ou empresa 
pública federal forem interessadas 
na condição de autoras, rés, 
assistentes ou oponentes, exceto as 
de falência, as de acidente de 
trabalho e as sujeitas à Justiça 
Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 
XI - a disputa sobre direitos 
indígenas." (grifos nossos) 

Primeiramente, impbrta dizer que a 
jurisprudência tem entendido que "as fundações públicas 
federais. como entidades de direito privado, são equiparadas 
às empresas públicas. para os efeitos do Art. 109, Ida 
Cons ti tu iç2ío da República" ( TEOTôN IO N EGR~O, CPC e 
legislação processual em vigor, 21ª edição, Ed. Revista dos 
Tribunais, 1991, nota 109:14, pág. 32). Aplica-se, 
portanto, também à Fundação Nacional do !ndio, contra quem 
se moveu a presente Ação, este dispositivo, o que quer dizer 
que, se motivo outro não houvesse, este seria suficiente 
para impor a competência da Justiça Federal no caso. Isto, 
sem falar que a própria União manifestou devidamente, às 
fls. 249/250, o seu interesse no feito, o que, por si só, é 
o bastante. 

i 
! 

1 
J. 

1 
i 
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Ocorre que, acima de tudo, tratamos 
aqui de disputa sobre direitos indígenas, já que se discute 
ser a posse sobre determinada terra indígena ou não. A 
posse indígena, no caso, inclusive, já f~i devidamente 
reconhecida por meio da Portaria do Ministro da Justiça nQ 
244, de 20/05/92, que a Apelante traz à apreciação desse 
Tribunal (Doe. 3), informando, desde já, nos moldes do Art. 
517 do CPC, que não o fez antes, tendo em vista que na data 
em que tal a to foi publicado, estes autos encontravam-se 
conclusos para sentença com o MM. Juiz ã quo. 

Ainda que não houvesse a referida 
Portaria, vale salientar que a Constituição Federal 
reconheceu aos índios direi tos originários sobre as terras 
que ocupam (Art. 231, capu0, desvinculando, portanto, o ato 
de reconhecimento formal do direito propriamente dito. Esta 
interpretação, inclusive, já tinha guarida no texto da 
Constituição anterior, razão pela qual a Lei 6.001/73 
(Estatuto do !ndio) incorporou o seguinte princípio: 

Art. 25 - O reconhecimento do 
direito dos índios e grupos tribais 
à posse permanente das terras por 
eles habitadas, nos termos do artigo 
198, da Constituição Federal, 
independerá de sua demarcação, e 
será assegurado pelo órgão federal 
de assistência aos silvícolas, 
a tendendo ... " 

Is to quer dizer que a competência 
da Justiça Federal se impõe a priori em todos os casos em 
que estejam envolvi dos direi tos indígenas. A conseqüência 
imediata deste princípio é que, em havendo discordância 
quanto a tal competência, é a própria Justiça Federal, 
quando não o Tribunal Regional Federal, quem deverá 
pronunciar-se a respeito. 

Uma análise minuciosa destes autos, 
faz-nos crer que não bastaram todos os apelos para que o 
~Tuiz a qu o declinasse da competência em prol da Justiça 
Federal - ele prosseguiu no feito até julgar a questão. 
Infelizmente, fê-lo sem atentar para a clareza da 
circunstância que originou todo este processo - a tentativa 
de fazer crer que os índios não tinham qualquer direito. por 
ele indevidamente acatada. O fato de ser ele autoridade 
absolutamente incompetente, porém, enseja a anulação da 
sentença ora recorrida e de todos os demais atos 
pertinentes. 

SCS, Q. 06, BL. A, Ed. José Severo sala 303 Cep 70300 Brasília DF 
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OA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO POSSESSÓRIO: 

O Ministro de Es t acíd da Justiça, 
Dr. Célio Borja, assinou, em 20 de maio último, a Portaria 
nQ 244, que declara como de posse permanente indígena a Area 
Indígena Jaguapi ré (Doe. 3, já mencionado) . Conforme a 
referida Portaria, a Area indígena Jaguapiré está localizada 
no município de Tacuru, estado do Mato Grosso do Sul, com 
superfície aproximada de 2.089 hectares, englobando ~ 
totalidade da área objeto da decisão ora recorrida. 

O processo de reconhecimento de 
terras indígenas no Brasil rege-se, hoje, pelos dispositivos 
do Decreto nQ 22, de 04/02/91, do Poder Executivo, na forma 
do que estabelece a Lei 6.001 de 19/12/73 (Estatuto do 
t ndi o) , subdividindo-se em diversas etapas: a dema reação 
das terras indígenas é precedida pela identificação 
realizada por um Grupo Técnico, formado por técnicos 
especializados do órgão indigenista federal, sob a 
coordenação de um antropólogo, os quais procedem ao 
levantamento preliminar dos limites da área indígena em 
questão, através de estudos etnohistóricos, sociológicos, 
cartográficos e fundiários. Terminada a ident i f icaç:ão, o 
processo deve ser encaminhado ao presidente daquele órgão, 
que o aprova e faz publicar no Diário Ofical da União. Após 
esta publicação, o processo de demarcação é remetido ao 
Ministro da Justiça, que, em o aprovando, expede Portaria 
declarando as limites da terra indígena e determinando a sua 
demarcação. O órgão indigenista procede, então, à 
demarcação física da terra em questão, submetendo-a, por 
fim, à homologação do Presidente da República e efetuando o 
competente registro. 

_]~- 

Trata-se de um processo longo e de 
natureza declaratória. As Constituições brasileiras, desde 
a de 1934, reconhecem aos índios a posse dos territórios por 
eles originária e efetivamente habitados, tendo 
especialmente a Constituição de 1988, no §lQ de seu Art. 
231, definido os elementos que configuram tal posse, 
assegurando tratar-se este, como já dito, de um direi to 
originário. Ocorrendo, pois, os elementos, a posse indígena 
existe e se legitima independentemente de qualquer ato 
constitutivo. A demarcação é, assim, mero ato declaratório, 
cujo objetivo é precisar a real extensão da posse para 
assegurar a plena eficácia do disposi tiva constitucional, 
que impõe ao Estado a obrigação de protegê-la. 
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Ato declaratório proferido pela 
autoridade competente, constitui-se, portanto, a Portaria nQ 
244/92 no documento hábil de reconhecimento da posse da 
Comunidade Indígena de Jaguapiré por parte doYEstado. Como 
tal, impede a concessão de interdito possessório, na forma 
do §2Q do Art. 19 da Lei 6.001/73, que dispõe expressamente: 

li §2Q Contra a demarca!r_ão 
processada 
não caberá a concessão 

deste artigo 
de i nte rdi to 

nos termos 

possessório, facultado aos 
interessados contra ela recorrer à 
ação peti tória ou à demarcatória. 11 

(grifos nossos) 

Como se vê, entendeu o legislador 
que o ato de reconhecimento da posse indígena se sobrepõe a 
qualquer outro, indicando que contra este não cabem 
discussões nos limites das ações possessórias, admitidas tão 
somente aquelas que se refiram ao pretenso direito de 
propriedade do interessado. Isto decorre de disposi tiva 
constitucional, ora consubstanciado no §6Q do Art. 231 da 
Carta Magna, que estabelece a nulidade e a extinção dos 
efeitos jurídicos de qualquer a to que tenha por objeto a 
posse das terras ocupadas pelos índios. 

Assim tem sido, também. o 
entendimento dos Tribunais, como se pode observar através da 
interpretação dada pelo então Tribunal Federal de Recursos, 
posteriormente mantida pelo Supremo Tribunal Federal, 
respectivamente através dos votos dos Ministros WILLIAM 
PATTERSON E MOREIRA ALVES: 

O interdito proposto teria vida 
efêmera ante as disposições do art. 19, 
parágrafo segundo, da Lei nQ 6001, de 19 
de dezembro de 1973. Por força da regra 
inserida no citado édito, que reputamos 
constitucional, ex vi do art. 4Q, inciso 
IV e 198, da Carta Maior, contra a 
demarcação promovida pela FUNAI não cabe 
interdito possessório mas tão somente, 
conforme o caso, aç::ão peti tória ou 
demarcatória. 
A inten2,ão do le.9.islador agui foi 
exatamente irneossibilitar medidas 
judjcíais, de caráter urgente, capazes 
de obs tacu lar a a2ão administrativa do 
Estado na execu2:?:ío dos servi2os de 
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dernarcaç:ão sob a forma estabelecida em 
decreto do Poder Executivo. Quis com 
isso dizer aquele que o ato de demarcar 
se áreas consideradas terras indígenas 
ou as destinadas "à posse e ocupação 
pelos índios ... " não cons ti tu i a to 
turbativo de posse, embora se faculte ao 
proprietário o uso das ações petitórias 
ou demarcatórias, após concluída a 
demarcação administrativa. como forma de 
proteção ao seu direito de propriedade." 
(R.T.J. 107/805) - (grifos nossos) 

Ao pretensa interessado cabe, QQL 
força de lei, perseguir o seu direito por qualquer via que 
não a possessória, sob pena de ser este declarado carecedor 
do direito de ação em face da impossibilidade jurídica do 
pedido, dando causa à extinção do processo nos moldes do 
Art. 267, VI do CPC. 

A doutrina vem tentando construir 
um conceito de possiblidade jurídica, que encampe as 
previsões do ordenamento jurídico sem deixar de lado as 
possíveis lacunas da lei. Isto porque, não basta dizer que 
a possiblidade jurídica se encerra nos limites das 
providências consentidas pela lei - ela há que ir mais além. 
Contudo, dada a extensão que este conceito tomaria, tem-se 
optado por precisá-lo por exclusão, isto é, pela afirmativa 
da inexistência de uma previsão legal que torne o pedido 
inviável. Dessa forma, apenas haverá impossibilidade 
jurídica se a lei vetar tal pedido. caso em que faltará uma 
das condições da ação. Senão vejamos: 

Sendo a ação o direito público 
subjetivo de obter a prestação 
jurisdicional, o essencial é que o 
ordenamento jurídico não contenha 

jurídica." (E.D. MONIZ DE ARAG~O, 

uma eroibição ao seu exercício; aí. 
sim. faltará a eossibilidade 

Comentários ao Código de Processo 
Civil, Vol. II, 4ª edição, Forense, 
1983, pág. 524) - (grifos nossos) 

Quando se fala na previ são em 
abstrato do pronunciamento 
pretendido, ou no veto que lhe seja 
aposto, não é considerado o tipo 
processual de sentença a que o autor 
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NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS 

visa, mas a 
pleiteada para 
1 ide ... 

solução por 
a campos i cão 

ele 
da 

... O que se tem de levar em conta é r 
o tipo de solução que o autor busca 
para compor a lide, ou seja, a 
sentença, considerada como ato 
estatal que define o litígio quanto 
ao mérito - vel condemne ti one , ve I 
absolutione contingit." (idem, pág. 
527) 

De fato, se a obrigação de demarcar 
as terras indígenas advém da lei, a concessão de interdito 
possessório obstaria o cumprimento de um dever legal. Outra 
tem que ser, portanto, a via processual utilizada pelo 
interessado para pleitear o que achar de direito. Aduza-se 
a isso o que a Jurisprudência tem fartamente entendido: 

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL 
CIVIL. TERRAS IND!GENAS. POSSE. 
INTERDITO PROIBITàRIO. CERCEAMENTO DE 
DEFESA. 
- Inocorre cerceamento de defesa quando 
as questões de fato agitadas no processo 
se encontram provadas por via 
documental, autorizando o julgamento 
antecipado da lide. 
- É impossível a constituição do direito 
de posse por particular sobre gleba 
ocupada por comunidade indígena desde 
tempos imemoriais. 
- Reconhecida em outra ação judicial que 
a área em que pretendem ter posse os 
autores integra reserva indígena, 
constatada em procedimento 
administrativo regular, nega-se a 
proteção possessória. 
- Apelação desprovida. 
(ac. unân. da 3ª Turma do TRF 1ª Região, 
de 20/06/90, na Ap.Cív. 89.01.221411-PA, 
rel. Juiz Vicente Leal, Aplte. Valdemar 
Hanneman e outros, Apldo. FUNAI e União 
Federal) - (grifos nossos) 

Destaque-se do voto proferido pelo 
ilustre Juiz relator da decisão acima citada, Dr. VICENTE 
LEAL, as considerações do eminente Ministro WILLIAM 
PATTERSON, por ele adotadas como razão de decidir: 
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" Para que os Autores pudessem 
com reivindicação de direitos, 

acionar, 
ale.9.ando 

posse, necessitariam comprovar que a 
área ocupada não estava 

1encravada 
na 

reserva. Ao contrário, nenhuma dúvida 
parece existir quanto ao alcance da 
reserva às terras ocupadas, o que, de 
pronto, configura irregularidade na 
posse, não podendo esta, assim, servir 
de amparo a pleito dessa natureza." 
(idem) - (grifos nossos) 

A recente Portaria nQ 244/92, já 
citada, declara como de posse permanente indígena a 
total idade da área rei vindicada pelos Apelados, pretensão 
esta, que foi reconhecida pela sentença que deferiu-lhes a 
reintegração definitiva na posse. Aquela pretensão, na 
forma em que se deu, fere frontalmente os dispositivos 
legais supra mencionados, além de contra ria r o mais rnode rno 
entendimento da doutrina e da jurisprudência sobre o 
assunto. Da impossibilidade jurídica do pedido inicial 
decorreu a ilegalidade da decisão ora recorrida, que merece, 
por isso mesmo, ser reformada. 

DA NATUREZA JUR!DICA DO BEM OBJETO DA LIDE: 

A Constituição Federal de 1988, bem 
como todas as anteriores desde 1934, inclui entre o rol de 
bens da União (A rt. 20, XI), as terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios, entendidas como tais aquelas do seu 
Art. 231, §lQ. A outorga constitucional dessas terras ao 
domínio da União, cria, no dizer do Prof. JOSÉ AFONSO DA 
SILVA, uma "propriedade vinculada ou propriedade reservada 
com o fim de garantir os direitos dos índios sobre ela'' (in 
Curso de Direito Constitucional Positivo, 7ª edição, Ed. 
Revista dos Tribunais, 1991, pág. 717). 

Diz-se vinculada a propriedade por 
ter a norma constitucional nela embutido a obrigatoriedade 
do respeito aos direitos indígenas, reconhecidos pela 
própria Constituição como originários, o que consagrou. como 
fonte primária e congênita da posse territorial, o princípio 
de que são os índios os primeiros e naturais senhores da 
terra. 
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classifica os 
correspondem: 

bens de 
O Código 
acordo com 

Civil, em seu Art. 
os títulos que a 

65, 
eles 

,. 
São públicos os bens do domínio 

nacional pertencentes à União,· aos 
Estados, ou aos Municípios. Todos 
os outros são particulares, seja 
qual for a pessoa a que 
pertencerem." · 

Sendo as terras indígenas de 
domínio da União, adgui rem portanto, para efeitos de 
classificação geral. o caráter de bens públicos. Como tais, 
revestem-se das mesmas características daqueles, quais 
sejam: são i nal ienáve is, impenho ráveis, conseqüentemente 
não sujeitas à oneração por penhor, anticrese ou hipoteca, e 
os direitos sobre as mesmas são imprescritíveis. Da 
inalienabilidade e imprescritibilidade decorre também não 
ser possível invocar sobre as terras indígenas a usucapião. 
Isto porque, se são as terras indígenas inalienáveis na 
origem, segue-se que ninguém as pode adquirir. Conforme 
ensina HELY LOPES MEIRELLES, in Direito Administrativo 
Brasileiro, 14ª edição, Ed. Revista dos Tribunais, 1988, 
pág. 447: 

É princípio jurídico, de 
aceitação universal, que não há 
direi to contra direi to, ou, por 
outras palavras, não se adquire 
direito em desconformidade com o 
Direito." 

De fato, consagrou a Constituição 
de 1988 a ocupação indígena como fonte primeira do direito à 
posse te.r ri torial, contra o qual não se sobrepõe nenhum 
outro. Da identificação do caráter indígena de uma 
determinada terra decorre, também por imposição 
constitucional, o domínio da União sobre a mesma. Daí ser 
evidente que ninguém pode afirmar-se proprietário de uma 
terra indígena, tampouco possuidor - se a posse é o 
exercício de poderes ostensivos sobre determinada coisa, 
como o intui to de canse rvá- la e defendê-la, não há que se 
falar em posse de quem quer que seja sobre terra indígena. 
Quaisquer destes atos não seriam mais que mera detenção, 
quando não, ocupação, ou ainda, invasão. 

.i 
! 

j 
i 

1 

! 
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NO MÉRITO 

Primeiramente, vale r,essaltar que 
todo o presente processo se baseou na afirmação dos Autores, 
ora Apelados, de que os índios invadiram a terra da qual 
tinham posse. Estes, os índios, quando se lhes permitiu 
falar no processo, seja como testemunhas arroladas pela 
Fundação Nacional do !ndio (Ré) ou após a admissão da 
Comunidade de Jaguapiré na qualidade de Assistente 
Litisconsorcial, não só negaram veementemente aquela 
invasão, como afirmaram que ali viveram desde tempos 
imemoriais, tendo, naquele local, nascido e vivido seus 
ancestrais. 

A) DO ôNUS DA PROVA: A FALTA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR 

Se não bastassem as preliminares 
que desde logo fulminam o pedido dos Apelados, estes, na 
qualidade de promoventes de interdito reintegratório, não se 
desincumbiram do ônus de provar a sua posse anterior, o que 
desatende a essa verdadeira condição específica da ação 
reintegratória, imposta pelo Art. 927, Ido CPC. 

Para comprovar a sua pretensa 
posse, apresentaram os Apelados, título de domínio do imóvel 

não se discutem aqui os efeitos de tal título, embora 
sejam nulos, como já mencionamos, de acordo com o Art. 231, 
§6Q da Constituição Federal, mas tão somente a fragilidade 
da argumentação e da prova. o que dizer, então, de provas 
testemunhais que se limitam a depoimentos de empregados da 
fazenda dos Apelados e de alguns amigos que ouvirãm falar de 
que certos índios estari~m promovendo atividades em área que 
conheciam pertencer à fazenda? Nas palavras do ilustre 
Prof. CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA: 

" o julgamento da posse não pode 
ser distorcido pela invocação da 
propriedade ... " (Instituições de 
Direito Civil, Ed. Universitária, 
Vol. IV, 2ª edição, Forense, 1991, 
pág. 54) - (grifos nossos) 

Isto porque, 
hipótese, há sempre a possibilidade 
possessória adquirido título de uma 

ainda 
de ter o 
área, por 

que por 
autor da 
exemplo, 
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ocupada por índios desde tempos imemoriais - fato este mais 
que comum na história de nosso país - sem nunca ter exercido 
posse sobre a mesma. ,. 

no caso em tela, 
Verdade é, 

os Autores.,, 
ilustre julgadores, que, 
ora Apelados, jamais 

conseguiram provar a posse alegada, o que, aliás, não seria 
mesmo possível pelo simples fato de que a área de Jaguapiré 
é território de ocupação tradicional dos índios 
Guarani/Kaiowá, razão pela qual não pode ser objeto de posse 
de quem quer que seja. Como já se viu, em sendo a área 
índigena, admite-se, no máximo, falar em ocupação por 
terceiros, os quais, se não existissem as questões 
preliminarmente suscitadas, só por este motivo já careceriam 
do direito de mover quaisquer ações possessórias. 

8) DA NECESSIDADE DA PROVA ANTROPOLÕGICA: CERCEAMENTO DE 
DEFESA 

Além de ter recebido e julgado 
pedido juridicamente impossível, sob provas deficientes, o 
MM. Juiz a auo desprezou a necessidade da perícia 
antropológica. Ensina o Prof. JOSÉ AFONSO DA SILVA, que §. 
posse indígena extrapola a órbita do Direi to Privado, já 
que: 

não é e nunca foi uma simples 
ocupação da terra para explorá-la, 
mas base de seu habitat, no sentido 
ecológico de interação do conjunto 
de elementos naturais e culturais 
que propiciam o desenvolvimento 
equilibrado da vida humana." (Curso 
de Direito Constitucional, Ed. 
Revista dos Tribunais, 7ª Edição, 
pág. 720) (grifo no original) 

Nesta linha de raciocínio, 
ISMAEL MARINHO FALC~O, in ve ro i e: 

leciona 

í 
\ 
l ,j 

1 
1 
1 
l 
1 

A posse indígena, pais, traz uma 
conotação diferente em seu conceito 
da conotação emprestada à posse 
civilista e à posse agrarista ... 

é caracterizada pela ocupação 
efetiva da terra por parte do 
elemento silvícola ou indígena, 
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ocupação que haverá de se comportar 
de acordo com os usos. costumes e 
tradições tribais, vale dizer, não é 
apenas indígena a terra onde se 
encontra edificada a casa, a maloca 
ou a taba indígena, como não é 
apenas indígena a terra onde se 
encontra a roça do índio. Não. e_ 
posse indígena é mais ampla e terá 
que obedecer aos usos. costumes e 
tradições tribais. vale dizer. o 
óroão federal de assistência ao 
índio. para poder firmar a posse 
indígena sobre determinado trato de 
terra. primeiro que tudo. terá gue 
mandar proceder ao levantamento 
destes usos, costumes e tradições 
tribais a fim de coletar elementos 
fáticos capazes de mostrar essa 
posse indígena no solo. e será de 
posse indígena toda a área que sirva 
ao índio ou ao grupo indígena para 
caça e pesca, para coleta de frutos 
naturais, como aquela utilizada com 
roças, roçadas, cemitérios, 
habitação, realização de cultos 
tribais, etc., hábitos que são 
índios e que, como tais, terão de 
ser conservados para pre~ervação da 
subsistência do próprio grupo 
tribal." (O Estatuto do !ndio 
Comentado, Livraria Acadêmica Ltda, 
1985, pág. 65) - (grifos nossos) 

i 

1 
1 ·1 

1 
1 

A Comunidade Indígena de Jaguapiré, 
ora Apelante, quando de sua primeira manifestação no 
processo - em alegações finais, contrapôs-se diretamente aos 
argumentos até então apresentados pelos Apelados, formulando 
pedido no sentido de que fosse realizada uma perícia 
antropológica, meio mais adequado de provar a sua posse 
permanente sobre a área em litígio. Em seguida, juntou aos 
autos uma série de documentos, dentre os quais, a Portaria 
PP/nQ 032/91 (fls. 570), por meio da qual a FUNAI constituiu 
um Grupo Técnico que tinha por objetivo dar prosseguimento 
aos processos de demarcação das terras Guarani/Kaiowá 
(inclusive Jaguapiré), até então não solucionados por 
problemas de ordem unicamente administrativa. 
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Ocorre que, 
documentação e pedido, pronunciou-se o MM. 
sua sentença, da seguinte forma (fls. 629): 

acerca 
juiz a 

dessa 
quo, em 1

. ; 
' 

. 
j 
'.j 
l ·•\ 

.-! . ~ . 

.,. 
"os documentos juntados 
liberalidade do juízo (fs. 

à posteriori por mera 
373 usque 597), em nada 

modifica o convencimento deste magistrado, vez que, 
a Requerida, representante dos indígenas, não juntou 
qualquer documento com a Contestação de fs. 187/191, 
ao depois na especificação de provas (fs. 211), 
pugnou, tão somente, por depoimentos testemunhais e, 
finalmente, quando da realização da perícia técnica, 
não indicou assistente técnico, como também não 
impugnou o Laudo de fs. 248/251 apresentado, sendo, 
pois, extemporânea, o requerimento da Assistente 
Litisconsorcial de fs. 352/356 dos autos, no sentido 
de realização de nova perícia", agora 
antropológica, quando é certo que pela decisão de 
fs. 22/23vQ dos autos em apenso - Pedido de 
Assistência - cujo translado encontra-se às fs. 
349/350, ao ser-lhe permitido o ingresso como 
assistente li tisconsorcial, ingressou no feito 
recebendo-o no estado em que àquele se encontrava 
(g.n.), ou seja, na fase de "alegações finais ou 
merno riais", não se tendo, assim, como dar gari da à 
pretensão da assistente, na fase em que o feito se 
encontrava, sob pena de se tumultuar o procedimento, 
e ferir-se o principio da lealdade processual. 

Outrossim, os documentos já mencionados 
acostados às fs. 373 usgue 597 dos autos e, mesmo. a 
eventual perícia antropológica pugnada pela 
litisconsorte assistente, se deferida fosse. em nada 
influiria para o deslinde da questão, já que 'há meu 
ver, somente se prestaria, como prestam tais 
documentos, como indícios probatórios de eventual 
demanda - onde discutir-se-ia domínio da área e, 
NUNCA, para negar o esbulho comprovado ou mesmo para 
justificá-lo." (grifos nossos) 

entendimentot 
Ora, há 

Se a d ema reação de 
algo 

terras 
errado 

indígenas 
neste 

é' QQ.!. 
força de lei, um processo administrativo, que se desenvolve 
em sua maior parte no âmbito do órgão indigenista, como 
dizer que os documentos da FUNAI acerca do reconhecimento da 
Area Indígena de Jaguapiré nada provam? E mais, se os 
estudos de um especialista - o antropólogo - jamais 
modificariam o entendimento do ilustre julgador, o que, 
entâo, o faria? 
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Insurge-se, pois, a Apelante contr3 
as considerações do ilustre Juiz a quo, que considerou o seu 
pedido "extemporâneo" e desnecessário à prova da posse em 
questão. Neste sentido, traz à apreciação ~sse Tribunal o 
despacho nQ 10, de 28/04/92, do Presidente da FUNAI, 
publicado no Diário Oficial da União, Seção I, de 21/05/92 
(Doe. 4), o qual aprovou o relatório de delimitação da Area 
Indígena de Jaguapiré, que contém um parecer do antropólogo 
ALCEU COTIA MARIZ acerca da posse imemorial dos 
Guarani/Kaiowá sobre aquelas terras. Outrossim, informa, 
para efeitos do Art. 517 do CPC, que este documento só é 
apresentado neste momento pelos mesmos motivos alegados 
anteriormente nestas Razões (referência ao Doe. 3). 

f 
l 
l 

Do parecer do antropólogo ALCEU 
COTIA, há que se destacar os seguintes comentários: 

Jaguapi ré, portanto, é um dos vá rios Tekoha 
cujas famílias integrantes, por não se submeterem à 
política de aldeamentos do SPI, permaneceram vivendo 
das roças e do trabalho braçal nas próprias fazendas 
(changa), e virtualmente desconhecidos do próprio 
órgão tutor até o final dos anos 70 ... 

Alto tem sido. po rérn. o ônus pago por essas 
comunidades pela tentativa de verem suas terras 
reconhecidas e regularizadas, pois, a titulação das 
terras pelos particulares tem, até o momento. 
prevalecido como argumento sobre a ocupação 
imemorial indígena. Em todos os casos o processo 
foi o mesmo: enquanto na antiga atividade 
ervateira. a presença indígena era até desejada na 
qualidade de mão de obra aviltada. nas emergentes 
atividades madeireira, agrícola mecanizada e 
pecuária, sucedeu-se exatamente o contrário, 
passando as diversas comunidades indígenas a 
representar o grande estorvo para os objetivos 
colonizadores e desenvolvimentistas locais." (grifos 
nossos) 

antropológica, 
imprescindível 
ora Apelante. 

Como se vê, a perícia 
não só não era desnecessária, corno era 

à prova.dos fatos aduzidos pela Comunidade, 
Veja-se o entendimento da Jurisprudência: 

"PROCESSUAL CIVIL. CARTA DE 
FITO DE APURAR-SE SE !NDIO 
HABITAVAM, DESDE TEMPOS 
DETERMINADA GLEBA. 
ANTROPOLOGIA. NECESSIDADE. 

ORDEM COM O 
BOROROS JA 
IMEMORIAIS, 

PERITO EM 
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I o caso exige um ex~t em 
antropologia, 2ois só um es2E:')cialista 
pode dizer, com certeza científica, se • os índios bororos habitam, desde tempos 
imemoriais, as terras em questão (CF - 
69, Art. 198, §§lQ e 2Q). 

Acertada a nomeação, não obstante 
ser ela onerosa para os agravantes 
(autores da ação rescisória). 
II - Agravo conhecido e improvido." 
(A.I. nQ 90.01.04224-4/MT, 3ª Turma do 
TRF da 1ª Região, Rel. Juiz Adhemar 
Maciel - D. J. U. 06/08/90, págs. 
16633/16634) - (grifos nossos) 

Não se admite também dizer que 
fosse o pedido de realização da perícia antropológica 
"extemporâneo", como entendeu o Juiz singular, já que o Art. 
437 do CPC permite ao Juiz determinar, de ofício ou a 
requerimento da parte, a realização de nova perícia, sempre 
que a matéria não lhe se houver suficientemente esclarecida. 
Ora, diante do poder ex ofricio do magistrado, não há que se 
falar em intempestividade do pedido. 

Se a Comunidade Indígena, ao 
p ronucia r-se nos autos, apontou fatos novos, afirmando que 
os mesmo se provariam por meio de um laudo antropológico, só 
caberia ao juiz indeferir tal requerimento se este já 
estivesse previamente convencido quanto à solucão da 1 ide. 
No caso, o ilustre Juiz a quo prejulgou, e o fez 
desfavorecendo a ora Apelante - o que, aliás, é notório 
desde a fase inicial do processo quando o MM. julgador já 
afirmava: os aborígenes são invasores de terras 
particulares" (fls. 115). 

perícia antropológica, 
cerceamento de defesa, 
sentença. É o que têm 
Tribunais: 

prova fundamental, importou 
o que é causa de anulação 
entendido os doutrinadores e 

.ê.!!l 
da 

1 
' 

1 
1 

O indeferimento da realiza2ão da 

os 

" Constitui cerceamento de defesa o 
julgamento sem o deferimento de 
provas pelas quais a parte protestou 
especificamente; falta de prova de 
matéria de fato que é premissa de 
decisão desfavorável àquele 
litigante." (RSTJ 3/1.025) 
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Há nulidade. sempre que se 
verifica cerceamento de defesa em 
ponto substancial para a apreciação 
da causa ... " (Teotônio Negrão, 
Código de Processo Civil e 
legislação processual em vigor, 21ª 
edição, Ed. Revista dos Tribunais, 
1991, nota 130:6, pág. 118) 
(grifos nossos) 

1 

C) DA PROVA PERICIAL NO PROCESSO 

Por fim, há que se salientar que a 
perícia na qual se baseou o eminente julgador para proferir 
a sua sentença nem de longe oferecia segurança para basear 
qualquer convicção sobre o real detentor da posse da área em 
questão. Senão vejamos: deixando de lado o fato de ter ela 
sido realizada por um engenheiro civil, como já visto, 
profissional que não possui os conhecimentos técnico 
científicos para a especificidade da questão, analisemos 
alguns quesitos apresentados e as respostas formuladas pelo 
perito (fls. 249 e seguintes): 

Primeiramente, ao perito foi 
perguntado se "a área em litígio é destinada à reserva 
indígena". Salvo melhor juízo, esta era a questão final a 
ser decidida pelo julgador do processo, após a análise de 
todas as provas, inclusive a pericial, não podendo pois ser 
solucionada pelo perito. Mais intrigante, porém, é que a 
este quesito, respondeu o engenheiro: "não" - sem 
apresentar qualquer motivo ou os fundamentos de sua 
conclusão. Para responder aos demais quesitos, baseou-se o 
perito em dados do Registro de Imóveis, que, como já se viu, 
não pode e não deve ser objeto de análise nesta Ação, e, o 
que causa maior estranheza, em informações dadas pelos 
próprios Autores, ora Apelados, 

A Apelante não quer, com essas 
considerações, impugnar a perícia produzida, mas tão somente 
demonstrar, mais uma vez, a fragilidade e precariedade das 
provas produzidas, nas quais se baseou a R, sentença de que 
ora recorremos. 
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NÚCLEO DE DIREITOS INDf GENAS 

D) DA CONCLUS~O A QUE CONDUZ EM OS AUTOS: IMPROCED1ÊNCIA DO 
PEDIDO 

., 
Mesmo que ad e raumen cenaum tosem 

desprezadas, apenas por hipótese, todas as questões 
anteriormente suscitadas, a prova, embora de todo frágil 
quanto à pretensão dos Autores. ora Apelados. é suficiente e 
robusta quanto ao direi to da Apelante. Isto significa que 
emerge dos autos conclusão inversa à que chegou o Juiz 
singular: A AREA EM QUEST~O É DE POSSE PERMANENTE E 
OCUPAÇ~O TRADICIONAL DA COMUNIDADE IND!GENA DE JAGUAPIRÉ. 

i 
1 

'/ 

Isto posto, ESPERA E CONFIA a 
Apelante que os eminentes julgadores que integram esse 
Egrégio Tribunal, cujas decisões certamente se pautam no 
mais profundo respeito à lei e aos princípios do Direi to, 
REFORMEM JN TOTUN A R. SENTENÇA DE FLS. 624 E SEGUINTES, 
reconhecendo ser a Comunidade Indígena de Jaguapiré a 
legítima possuidora da área em questão. 

Se assim não entenderem V. Ex.as, o 
que só se admite ea argumentandum caso não sejam acatadas as 
demais preliminares suscitadas, REQUER a decretação da 
nulidade do feito a partir do início da fase probatória, 
para realização da perícia antropológica, por ser este o 
único meio de garantir à COMUNIDADE IND!GENA, ora Apelante, 
a JUSTIÇA. 

Termos em que, 
Pede Deferimento. 

De Brasília para Iguatemi, 06 de julho de 1992. 

,T){PiVHI-~~ J~;c ~~ .LJ~. R'AIMUNd~ SERGIO BARROS LEITAO 
OAB/CE 5.666 
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