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OCTÃVIO JUNQUEIRA LEITE DE MORAES 

e sua mulher dona ELZA JUNQUEIRA LEITE DE MORAES, 

qualificados nos autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

cc. PERDAS E DANOS, proposta perante este E.Juízo e 
Cartório Cível em desfavor de FUNDAÇÃO NACIONAL DO 1NDIO 

-FUNAI, e outros, por seu advogado e bastante procurador, 

respeitosamente vêm perante Vossa Excelência, oferecer 

CONTRA RAZÕES DE APELAÇÃO ao recurso interposto por FUNAI, 

para que delas conheçam o E.Tribunal de Justiça do Estado, 

mantendo totalmente a respeitável sentença proferida pe 

lo douto Juízo a quo. 

Termos em que, 

P.Deferimento. 
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Recorrente: FUNAI. 

Recorridos: OCTAVIO J.L.MORAES 

E SUA MULHER. 

l 

11 RAZÕES DOS APELADOS ••• " 

COLENDA CORTE DE JUSTIÇA: 

EM8RITOS JULGADORES ••• 

o apelo de FUNAI, não merece 

provido. 

Primeiro, pelos comentários que 

faz sobre domínio desde o século XIII, tudo ilustrado com 

teses levantadas pela Igreja, que à época se sobrepunha 

a todos os reinos, meio de apostolados fanáticos, escudados 

no pretendido monopólio da fé. 

Segundo, porque transcreve o 

que já foi vencido, não merecendo alguma consideração, 

venia, ainda que velado respeitos nossos às Constituicões 
anteriores, citadas. 

Terceiro, e finalmente, porque 

nenhuma valia jurídica, ao deslinde da questão, empresta 

-nos o laudo antropológico, transcrito às fls.656 até 662. 
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Ademais, as preliminares arguidas 

na apelacão, são matérias vencidas, à vista de o assunto 

ter sido ,jurídicamente, esgotado, prevalecendo o 
entendimento desta Augusta Corte de Justiça. 

pela Apelante, 

As variadas transcrições feitas 

em verdade, estão postas em ordem a 

demonstrar a crença equivocada da Apelante que atropela, 

que despreza, o próprio ordenamento, pretendendo impor o 

direito de mão única, alicerçada agora na portaria n. 244, 

de maio de 1992, do Minist~rio da Justiça. 

Evidentemente que lhe faltam 

razões. Nenhuma obra se erige sob tal construção. 

Mais contemporâneas as lições 
do culto Ministro ALIOMAR BALEEIRO, no julgamento de recurso 
extraordinário n. 51.290, que pede-se venia para transcrevê 

-lo: 

" M teJl.Jr.Ct6 do Biuttiil 601UW1 o b j eso de. c.onqu.lti.ta. e ooss e, 
polL Pe.cl!w AlvaJLeÃ Ct:tb!Utl pcVLa. o Ru de. PoJttugal. Pa.uaJr.am 
a. MJL uma 6a.ze.nda. do Rú, óic.ando no domln..(.o Jtea.l a.te. 
a. I nde.pe.ndên.CÁ.a., qua.ndo 601UW1 .tlt.an.6 ó eJt.<..cÚU palUl o 

PwumÔn..(.o Na.úona.l, la pvuna.ne.c.e.n.do todo o tempo do 
ImpeJÚo, a.te. que. o aJLt.. 64 da. Con6Wlúção de. 1981 M 

clUi .tJúbUÁ.U a.o.6 E.6.ta.d0.6 em cu j °" -Uml:tu .6 e enco n.tlutvam. 
Então, 01:, E.6.t.a.do.6 ,i e.orno .6U.C.e.6!.IOJLU da. Na.çã.o bJUUileiJu1, 
e. a. Na.ç.ã.o bJLMileÁJLa., como 1.1uc.e..Mo1ta. do pa..tJúmÔn..(.o pui,oal. 

do Rú de. Polttuga.l, não ne.c.eÃ.6ltam WzeJL nenhum :tLtulo. 
o :ti:tu.lO e, a. p0.6 .(, e. WWJu..C.a I O l)a..tO da..q U.e.la. CO nqu..U.ta. 
da. te.Ma. A ·te.Ma, no BILMil, o.l!Á.g.i.naJÚame.nte., eJta. 
pu..bUea.; o JLú de.6memb11.ou. pedaços, Me.M e.noJUIJU, M 
c..hama.da..6 .6e.6m~ ,' e. docu-ue , Houve. u1.1e. pll.Oee.6.60 a.tê 
qu.Me. a. Inde.pe.ndênci.a.. Ve.po-i..6 desxa, u.t.a.bele.c.eu.-.6e que 
não podvu.am M :teJVr.JUi .6 eJt meú6 ob j ezo de. doacã.o ou. 
c..on.c.u.tiÕeÃ. Ve.veJt..(.a.m .6eJt ve.ncllda..6. OJUt, o JLÚ de. 
POll.tuga.l não dava. te.MM. Ele. áaz.i.a. wna e.6pec.le de 



-· --, 

co11cu.6a.o a.o.6 .6UmeÁJLo.6, palta. .6ua. e6e.tiva. u.t.i.liza.çã.o 
ec.onôm.lc.a.. O qu.e qu.vu.a. eJut 6u.nda.Jt um .lmptl/Úo. Qu.vu.a. 
qu.e. o .tiujwo tlr.oux.u1:ie ciln.hwo, homeM, 6eNtament.a..6, 
a.túmw , ta» Jta.M e. a. .teJr.Jta., a. vo.i.oJu..za.6-& e, c.om o q ue 
o 1tú Jte.c.ebe.Ju..a. .6eu..6 .lmpo.6.to.6, tanro qu.e. lt.Ue.Jtva.va C.W.0.6 

CÜJI.Wo.6 Jte.go1.ea.n0.6. Ba.6:ta. o 6a..to de não te.Jtem c.ump!Úd.o 
.6u.a..6 obJu.ga.cõu como, geJLai.men:te., nã.o c.umpJÚam -paJta. 
com a. c.01toa. pOll.tu.guua., pa.lt.a. qu.e c.a.26.&e.m em c.om,ú,.60 po« 
cil6P.Jte.n.tu ma.neÁJLa.6. " 

Ora, assim como a coroa 
portuguesa (e, em seguida, o Governo Imperial) era titular 
de domínio sobre todo o território nacional, com exclusão 
das terras relativamente às quais houvesse titulo legítimo 
de domínio detido por particulares, da mesma forma os 

Estados da Federação, na qualidade de sucessores ex vi 1egis 
da União Federal (e esta do Governo Imperial), são 
titulares de domínio sobre todas as terras existentes em 
seu território, com exceção daquelas que hajam sido, por 
igual, objeto de título legítimo de domínio outorgado a 
particulares. Por "título legítimo de domínio" é de 
entender-se toda e qualquer forma de aquisição prevista, 
no curso do tempo, pelos diversos ordenamentos jurídicos 
que se seguiram. 

particulares das 
discriminatória. 
discriminatória, 

Objetivando separar as terras 
terras públicas, definiu-se a ação 
O código de 1939 não tratou da 

levando alguns Estados a entenderem ser 
de sua competência legislar sobre o processo dela, como 
matéria subsidiária. Este entendimento parece haver 
decorrido não só do silêncio do Código, como também do . 
Decreto federal n , 19.924, de 27 de abril de 1931, que, 
no seu artigo 10, declarava competir aos Estados "regular 
a administração, concessão, exploração, uso e transmissão 
das terras devolutas", que lhes pertenciam, em virtude do 
artigo 64 da Constituição Federal de 1981. 

Muitos Estados ficaram adstritos 
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apenas ao sistema de venda das terras devolutas, ou ... p-~lo 

pedido de compra dos interessados, ou pelo anúncio de 

liberacão da área pela Fazenda Pública; a venda foi sempre 

precedida de edital (ex.Amazonas, Lei n.112, de 28 de 

dezembro de 1956; Pará, Decreto n. 1.044, de 19 de agosto 

de 1933; Maranhão, Decreto n. 385-A, de 30 de julho de 

1946; Rio Grande do Norte, Decreto n. 351, de 10 de 

Dezembro de 1937 e Lei n , 353, de 04 de dezembro de 1934; 

Espírito Santo, Lei n. 617, de 31 de dezembro de 1951; Rio 

Grande do Sul, Decreto n. 7.677, de 9 de janeiro de 1939; 

Mato Grosso, Lei n. 336, de 6 de dezembro de 1951; Goiás, 

Lei n. 1448, de 12 de dezembro de 2965). 

o Decreto-Lei numero 1414, 

permitiu ao INCRA ratificar os títulos concedidos por 

governos estaduais. Com tal medida, o Governo Federal passou 

a dispor dos meios legais à reforma agrária, sem 
paternalismos perniciosos, preservando o direito de 

propriedade, alicerce constitucional de toda a filosofia 

política. 

A Lei n. 601, de 1850, citada 

pela Apelante, fez com que 

Brasil, deixasse de ser 

a propriedade da terra, no 

privilégio, possibilitando o 
surgimento da pequena propriedade, a recente Lei n. 

6.383/76, sancionada pelo Presidente Geisel, não sõ 

propiciou a execucão de importantíssimos programas 

governamentais como, do mesmo passo, fiel ao interesse 

geral, enseja a ocupacão pacífica de vastas áreas do 

território nacional e cria as condições básicas para o maior 

desenvolvimento da produção agrícola, além de fortalecer 

a ordem jurídica. 

Os empresários rurais, é verdade, 
receberam a Lei n. 6.383/76, com o mais justificado 

entusiasmo cívico, encarando-a como exce Lence instrumento 

de política agrícola e de reforma agrária, entendida aquela 

como um conjunto de medidas, com vistas ao maior rendimento 

das atividades agropecuárias, e esta -a reforma agrária 

como uma distribuição inteligente da terra, norteada pelos 

princípios da justica, no rumo de uma sempre maior produti- 
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produtividade. 

Os documentos trazidos pelos 

Apelados, demonstram que adquiriram a propriedade, somadas 

as posses, até o título de aquisicão do Estado. Comprovou 

-se a lisura do título de propriedade e a legitimidade 

dos direitos que emergem do título, através do titulo 

ratificatório expedido pelo INCRA, -órgão do Governo Federal 

como sabemos, ouvido préviamente o Conselho de Seguranca 

Nacional, à vista de o imóvel dos Apelados situar-se em 

área tida como de Segurança Nacional. 

assim como pericias, 

No decorrer de toda a instrução, 

comprovam que na propriedade 

desenvolve-se agropecuária com atividades rendosas e 

tornando-a produtiva, nela erigindo benfeitorias. 

Sobretudo, provou-se o esbulho 

possessório, quando os indígenas moradores da Reserva "Porto 

Sossoró", deixando os limites de sua aldeia, invadiram as 

terras particulares cujo domínio pertence aos Apelados. 

A respeitável sentença proferida 

pelo culto Juízo a quo, após minucioso relatório, conclui 

com sabedoria, procedente a demanda, reconhecido o esbulho 

possessório, certo que estribada e respeitados os limites 

do conjunto probatório existente nos autos. 

A arguicão~ agora, de 

incompetência absoluta, devia ter sido arguida na época 

própria, ou seja, quando a Apelante ofereceu contestação, 

ou na primeira oportunidade que teve de falar no processo. 

A via agora está preclusa .e a matéria morta no nascedouro. 

E mesmo que não tivesse, o que se admite só por argwnentar, 

porque em verdade a preliminar não prospera, seriam nulos 

somente os atos decisórios, aproveitando-se todo o restante, 

em homenagem ao princípio da celeridade processual. 
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A alegação de que a pericia 

realizada pelo expert do Juízo, não se presta ao mister, 

vem tarde. Aliás, a Apelante no momento certo . devia ter 
impugnado a pericia, afinal foi-lhe dado oportunidade. 

Entretanto, quedou-se silente, concordando com os termos. 

Agora de nada lhe adianta impugnar. 

Igualmente, com referencia . a 
prova oral, ou seja, às testemunhas dos Apelados. Quando 

de suas oitivas, deveria a Apelante ter alegado incidentes, 

certo que lhe foi asseguradas as reperguntas. Se participou 

da audiência, com reperguntas, e não contraditou ou não 

apresentou qualquer incidente, não pode agora dizer que 

a prova foi imprestável. 

Por último, a portaria 244 de 
20 de maio de 1992, não tem, absolutamente, qualquer base 

legal ao norteio da presente ação. E: 
evidentemente, à bem da Justiça e do Direi to 

certo que, 

, serviria 

a sentença de base para a portaria, jamais o contrário. 

Justiça, a declaracão, 

Frise-se que a posse estava sendo 

não competindo ao Ministério da 

por absoluta impropriedade e 
dirimida pelo judiciário, 

incompetencia, haja vista que compete ao Poder Judiciário, 

e somente a ele, dirimir sobre os conflitos ou dúvidas de 

direito. 

o ilustre jurisconsulto TITO 

FULGENCIO, in "Da Posse e das Ac6es Po~sess6rias", Forense, 

vol. 1, pg. 108, escreve, pedindo-se venia pela transcrição: 

"0 E.ó.ta.do, paJta. des empe.nha!L a. .6ua. talte.na., 6a.z .tambem 
uso do .seu ciUr.e.lto .6obeJta.no .6ob1te. o pai..h e .6~ 

ha.b.lt..a.n.t.u; ex..lge. c.VL.ta..6 p1tu:ta.c.õu; oJr..de.na. eentos axos 
e. .unu.ta. po« pJr.oibic;Õ es, a UbeJLdade. de. a.e.ão d.o.6 1Jwii.:t.o.6. 
Ma.6 U.6 e .únpeJúwn não e, no E.6:ta.do modeJtno cÂ.vil.i..za.do, 
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um podeJL aJtb.ltM!úo, e ILegJLa.do .6egu.ndo ma-timM jUllitUCJU 
,e; a. c.alUldefUÃÜ.C.o. do E.ti:tad.o jU/r$CTÜc.o (REClffSSTAT) não 
lhe. .6e/L dado ex.lgiA de. .6eu.6 sudcto» um axo po.6.ltlvo ou. 
n.ega.Uvo, tnes .únpolt ou. p1to,ib,é;i. algo, :6e.não em v..iJttude 
de um ptún.clp.fo j u.túd,ic.o • E.6ta1i Jte.glUl.6 j wtküCJU podem 
p1tovi.JL do clútwo c.Mtumwo, mM o.1tcllruvúame.nte. no.6 
E.6to.do.6 modeJLn0.6 .6ão .t,a.nuonada.6 polL tw I qu.e. xodas .6€. 
dutina.m a. ILUtlu..ngiA o podeJL do Essnd«, Vã.o p!LUCJÚCÕU 
ju.túd,lc.tU 1teaU,lvM a.o.t, a.c.ome.t.i.mento.6 que o E.6ta.do .6€. 
pode peJt..rrlU.,iJr. .6ob1te. a. pu.600. e 60/t.tu.na. de .6e.ú4 
.6ttbo1Lcli..n.a.do.t,; e 6..lx.am a. um :tempo a. u 6eJLa. que u.ta. a.o 
a.btúgo dM .i.nvMÕU." 

" E prossegue o ilustre jurista: 

"... o c.on.:teu.do ge/La..f. de :toda..6 uw lw de6.i.ne o 
co n.:teu.do j UJúcli..c.o do podeJL do E.6:tad.o, to.t como 6ixado 
peiA. legi.6.f.a.cã.o p0.6iliva. de c.eM:.o El>:ta.do de;teJr.mi.na.do 
em um momen.:to de;te/Lm..lnado". 

E continua ••• 

" E.6:ta.-6 lw C.Onót.ltuem o veJr.da.dwo elemen.:to do <Ü./te,lto 
pu.bUc.o no clútwo a.dm.in.i.6.tlta..tlvo. AM..lm qu.e, xada. a. 
vez que a. Uiu.ã.o ou. o E.6:ta.do, c.om ex.c.u.60 do.6 veJLda.deÁJW.6 
Li..mUu do -6 eu .impe.Júwn, a.tento.Jt co ntJi.a. a. po.u e dos 
d-Vt<úto.6 incli..v,ldu.a..i..6 c.on!iu.ncli..do.6 no ex.eJLcluo c.om c.o.úa.6 
ma.te.trÁ..tU...6 pon: ile.go.Uda.de e a.bu..6 o de pode», .i.ndu.bUa.vei. 
ê c.a.beJLem ILemecli..o.t, po.6.6e..6.6otúo.ti c.ontJi.a. a.tc.6 
a.d.m,ln.i.6 .tJw...tlv os • N Ul.l e .6 enxido va..i. .6 e oJLle.nta.ndo a. 
juJu.l)pJr.U.dê.ncla. da Su.plLemo TJÚbu.na.l, maM au:to!Úzado 
.i.n:teApJc.e.te, • C.Onó.tltu.uona.lme.nte., das le.i.6 
·1iedeJLa..l6" (op.cit. J 

A propósito, o saudoso OROSIMBO 
NONATO, Ministro do Supremo Tribunal Federal, ensina no 
agravo n , 8.367, acentuando: " ••• reconhecer a posse sem 
a ação possessória será entender que há direito e não há 
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ação para protegê-la, o que não pode ocorrer. Em 

nã9 há direito sem ação. O direito sem ação 

inerte•. 

- e 
tese, 

matéria 

Por todo o exposto, esperam os 

Apelados seja mantida, integralmente, a respeitável sentença 

proferida pelo culto Magistrado a quo, improvendo-se o· 

recurso interposto por Funai, medida de inteira justiça. 

JUSTIÇA ••• 

Iguatemi-MS.,06/setembro/1992. 

~ 

•• 
doso 



"Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Comarca 

de Iguatemi-MS." 

1 
-· 1 POOER JU ICIÀRIO 

11 1 O S[T . . 

feito 52/87. 

Prol. Geral Hº ,, 61/ rr B: ~, 
lguatemi - ',i:, ro o ~ui 

OCTÃVIO JUNQUEIRA LEITE DE MORAES 
e sua mulher dona ELZA JUNQUEIRA LEITE DE MORAES, 

qualificados nos autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

CC.PERDAS E DANOS, proposta perante este E.Juízo e Cartório 

Cível, em desfavor de FUNDAÇÃO NACIONAL DO 1NDIO -FUNAI 
e outros, por seu advogado e bastante procurador, 

respeitosamente vêm perante Vossa Excelência, oferecer 

CONTRA RAZÕES DE APELAÇÃO ao recurso interposto por 

COMUNIDADE IND:tGENA DE JAGUAPI~, para que delas conheçam 
o E.Tribunal de Justiça do Estado, mantendo, integralmente, 

a respeitável sentença proferida pelo douto Juízo a quo. 

Termos em que, 

P.Deferimento. 

\

~guatemi-MS.,03/seternbro/1992. 

"'~.~ ~ "r ~ / n\ \_j V v \ n> A /»; /\ ' 

~;.Dr.Atinoel.~it\Cardos 

OAB.MS. 2682 
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Recorrente: COMUNIDADE IND1GENA JAGUAPIR.2. 

Recorridos: OCTAVIO J.L.DE MORAES e mu1her. 

"RAZÕES DOS APELADOS li . . . 

COLENDA CORTE DE JUSTIÇA: 

~RITOS JULGADORES ••• 

O recurso de apelação interposto 

por Comunidade Indígena Jaguapiré, não merece provido. 

Alegam a Apelante a incompetência 

absoluta do Juízo a quo, contudo, não prospera, bastante 

relembrar que o momento para a arguição da incompetencia 

absoluta, conforme lições insculpidas no código de Processo 

Civil, é aquele da contestação, ou quando da primeira 

oportunidade de falar nos autos. 

Percebe-se que somente agora, 

a Apelante alega a incompetencia absoluta, por si só, morta 
no nascedouro, não merecendo outras considerações, venia. 

De mesmo modo, preclusa a via, 

quanto a impossibilidade jurídica do pedido possessório, 

extribada em portaria 244 de 20 de maio de 1992, do . 
Ministério da Justiça que declarou a posse permanente 

indígena. 

Compulsando os autos, desde o 
início, constata-se que a portaria n. 244/92, não tem 

absolutamente qualquer base legal ao norteio da presente 

- açao. 
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Frise-se que a posse estava sendo 

dirimida pelo judiciário, há mais de seis anos, nao 

competindo ao Ministério da Justiça, de uma hora para outra, 

a declaração, mesmo porque por absoluta impropriedade e 

incompetencia, haja vista que competente para dirimir 

conflito possessório é o Poder Judiciário, conforme temos 

sabido. 

o ilustre jurisconsulto TITO 

FULGENCIO, in "Da Posse e das Ações Possess6rias", Forense, 

vol. 1, pg. 108, escreve, pedindo-se venia pela transcrição: 

"O E6.tado, pa.M. des e.mpenhaJt a .ótta :taJLe.6a, 6az .ta.moem u..60 

do .tieu dl.JteJ..;to .tiobeJLano .6ob11.e o Po..,i,6 e .6e.u.6 ha.bLta.n:tu; 
eug e. c.eJLta..6 p1tu.tacõ es, ondenà cerdas «tos e ii.mi;ta 
polt pJto.ib .. i . .c:.õu, a Ube.1r.da.de. de. ação dos .6U.d.U0.6. MM 
e.6.6 e. ..únpeJrJ..um não ê , no E.6.tado modenno úv.l.li.za..do, um 
pode..Jt aJtbLtluvúo, e. 1te.911.a..do i,e.gundo maxi.mai, juJLi..d.ic.a1, 
e a c.aJta.c.:tvú.6.tic..a. do Estndo j tuüdcco I RECHTSSTA TJ nã.o 
lhe. .6 e.Ir. dado e..xi.g..út. de. .6 e.u.6 .6ud.UM um a.:to po.6.ltivo ou 
ne.ga.:t.lvo, thes ..únpoJc. ou. p1t.o.ib.l!t algo, .6 e.não e.m v,Ur;tu.de. 
de. um pJt.inúp.io j llJt.id.ic.o. E.6.ta.6 Jte.g/t.a.6 j iuüdceas pode.m 
pll.ov.l!t do dl.lte.,i,,to co.6:tume..iJto, ma.ó ofld.in.OJúame.n:te. no.6 
E.ti.tado.6 modennos .6âo .õanc.iona.da..6 poJt lw, qu.e todas .6e 
dutinam a 1t.u.tJt..i..ng.l!t o pode»: do E.ti.ta.do. Vão ph.e..6 CJÚCÔe..6 
jwu..cLi..c.M Jtela.tiva.6 a.01., a.c..om~e.n.:to.6 qu.e.. o E.6.ta.do 1.>e 

pode. peJIJnLtúr. .6ob1te. a. pe.6.6oa. e 6oJt..tuna. de. .6e.u.6 
.6ttbofld.ina.do.6; e 6ixam a um te.mpo a e.6 6eM. que esxa a.o 
ablt.ig o das invali õ as" . 

E prossegue o ilustre jurista: 

"... o c.on.:teudo ge.ti.at de xodas uta.6 lw de.6..i..ne o 
co n-te.u.do j llJt.icUc.o do po de.Jt do E6 ..ta.do, tiü. ce mo 6.ix.ad.o 
pela. le.g-Wla.cão po.6..i..tlva. de cera» E.6.tad.o dexensünaaa, 
em um momen.:to de:tvun.i.na.do." 
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E continua ••. 

"E.6ta..6 .tw C.On6Wue.m o veJt.da.dwo ei.emen..to do CÜJt..Wo 
pu.blic.o n.o di.Jr..e.U.o aami..n.l6.tJr.a.:üvo. Á6.6,Ún qu.e, .toda.. a. 
vez qu.e. a. União ou. o E.td.a.do, c.om exces.so dos vendadeino» 
limi;tu do .s eu .i.mpeJÚ.LUn, axenxa»: c.on.tlut a. posse: dos 
clútei..to.6 in.cUviduw c.on.6un.cUdo.6 no exvi.ciuo e.cm c.o,i.,6M 
ma1:VIÁ..aÁ...6 po« ilega.Uda.de e a.bu.6 o de podeJr., .úr.dub.ltavei. 
ê: c.a.be.1tem nemedco« pM.6eÃ-60IIÁ..0.6 
a.dmil'IÂ..6.:tJta.t,lv 0.6 • Nu .6 e .6 en.:ti.do va,i. 
j U/tÁ.6 pJW.dê.n.c.Á.íl . do SupJr.. e.mo T !Úbuno1, 
,in;teJt.p!t.ete., c.on6ti;tuuonahnen..te., da...6 
(op.c.Lt.) 

e.o ntJr..a. axos 
.6 e olt.ie.n..ta.ndo a. 
ma.ló aurosüzado 

tw 6 edesais" 

A propósito, o saudoso OROSIMBO 

NONATO, Ministro do Supremo Tribunal Federal, ensina no 

agravo n. 8. 367, acentuando: "... reconhecer a posse sem 
a ação possessória será entender que há direito e não há 
ação para protegê-la, o que não pode ocorrer. Em tese, 
não há direito sem ação. O direito sem ação é matéria 

inerte". 

As matérias preliminares foram 
feridas de morte, exaustivamente demonstradas no decorrer 
de toda a ação, certo que preclusa a via, dispensando-se 
maiores comentários, venia. 

Com referencia ao ônus da prova, 

e cediço que quem alega tem que provar. De tal modo, os 
AA.ora Apelados, demonstraram quantum satis todos os 

requisitos 
alegação de 

autorizadores do remédio legal, certo que a 

imprestabilidade de um determinada prova, ou 

impugnação mesmo da prova, deveria ter lugar em época 

própria, jamais em sede de recurso. Aliás, preclusa a via, 
igualmente. 

A alegação de cerceamento de 
defesa, porque nao fora realizada a perícia antropológica, 

não merece guarida. Em verdade, foi di~pensado as partes 
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e assegurado igual tratamento, e o princípio do 

contraditório. Tanto que foi realizada perícia, certo que 

na época própria, quedou-se silente as partes sobre a prova 

realizada, estando preclusa a alegação agora, em sede de 

recurso. E se aceita a perícia, despiciendo renovar-se 

a prova, ainda porque o douto Magistrado possuía elementos 

de sobejo ao julgamento da lide, conforme próprio alega 

ao se referir ao seu livre convencimento, 

extemporânea. 

afora ser 

. Depois os laudos antropológicos 

comprovam, isto sim, uma atitude de pouco equilíbrio, dado 

o romantismo que encerra, tudo voltado para a exploração 

do índio, narrando estória ao talante do signatário, baseada 

em literaturas da Igreja, contando estórias que·os próprios 

indígenas desconheciam, dando nomes em rios,sob o argumento 
de documentar. 

Expressamente reconhecem a 
perícia realizada nos autos, não se afigurando nenhum 

malferimento processual de cerceamento de defesa. 

Assim, e pelo todo exposto, 
merece improvido o apelo, confirmando integralmente a 
respeitavel sentença proferida pelo douto Juízo a quo, com 

os doutos subsídios de Vossas Excelências, Eméritos 
Julgadores. 

JUSTIÇA. 

uatemi-MS.,06/setembro/1992. 
t ~ 
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