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OCTÃ VIO l01'QUBIBA LBITB DB 
MOBABS e sua mulher BLZA mMQUBlllA LBITB DB MOBABS, qualifica 
dos nos autos de AÇÃO CIVIL PÍJBLICA, movida por MIMISTIBIO 
PfiBLICO FEDERAL, por seu advogado e bastante procurador, vêm 
respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar CONTESTAÇÃO, 
vazada nas seguintes razões de fato e de direito: 

Preliminarmente ••• 

1.1 - CABINCIA DB ACÃO. 
1.1.1 - Degitimldade ativa ad causam 

e ad processum. 

O Ministério Público Federal, às fls. 
04 dos autos, afirma categoricamente que vem a Juízo postular por 
tutela jurisdicional que atende a uma comunidade indfgena, à garantia 
de seu habitat, e dos meios necessários à sobrevivencia física e cultura 
de parcela da Da(*) Guarani, direitos e interesses", chegando ainda 
a afirmar a "transindividuais de natureza indivisível de que é titular 
grupo (o grupo ou comunidade indfgena Jaguapiré por exemplo) e 
categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária 
por uma relação jurfdica base. (sic.) . 

A ilegitimidade é manifesta, vejamos: 
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Primeiramente, é de ser ressaltado 
que o artigo 232 da Conetituicão Federal assegura que •os mclfos, 
rm comunidades e orpnlucôes aio partes legÍtf.mas para lngreasar 
em JUÚO em defesa de seus interesses, tnten:lndo o Mlnfatérlo PÚblico 
em todos 08 atos processuais" (grifamos e destacamos) • 

De outro modo, a Lei 6.001, de 19 
de dezembro de 1973 (Estatuto do Índio), dispõe em seu artigo 37 que: 
" os grupos tribais ou comunidades indfgenas aio partes Jeg{ttmas para 
a defesa dos seus direi.tos em JUÍSO, cabendo-lhes, no caso 
ASSISTBNCIA DO IIINISÚBIO PfiBLICO PBDBB.AL oa do órgio de 
protecâo ao fnctio•. (grifamos, destacamos) 

A defesa dos direitos e interesses 
dos fndíos têm natureza de direito coletivo, direito comunitário. Como 
tal, concerne à comunidade toda e a cada fudio em particular como 
membro dela. Por isso é que a Constituicão reconhece legitimacão 
para defendê-los em Juízo, 08 próprios índios às 8U88 comunidades 
e às orgaufsaoÕes antropolÓgicaa e pró-índios. intervindo o MJnistérlo 
PÚbllco em todos~ atos do processo (arts. 109, XI, 1 2Q, e 232). 

Assim a participacão do Ministério 
Público Federal, nesta acão, encontra Óbice legal , limitada, tão somente 
ao texto do art. 37 da Lei 6.001/73. Desume-se, claramente, ser 
vedado ao Ministério Público vir a Juízo, atuar em ação, concernente 
a direito e interesse indígena, figurando como parte. 

1.1.2 Interesse processual. 

O Ministério Público Federal ao expor 
que "postula por tutela jurisdicional que atenda a uma comunidade 
indÍgena, à garantia de seu habitat, e dos meios necessários à 
sobrevivência física e cultura de parcela da nação Guarani, direitos 
e interesses" (fl.4), indireta e fatalmente confessa tratar-se de defesa 
de interesses coletivos de caráter indisponfvel, cuja funcão institucional 
é do Ministério Público Federal, maliciosamente, venia, tentando 
convencer de que é cabível a acão eleita, procurando demonstrar a 
existência de direito coletivo. 
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A Lei 8.0'18, de 11 de setembro de 
1990, em seu artigo 11'1, acrescenta à Lei '134'1 /85, o seguinte 
dispositivo, vejamos: 

• Art.11 - Apllcaarse à defesa dos direitos e 
Interesses difusos, coletivos e Individuais, no que 
for cab{vel, os dispositivos do Título Ili da Lei que 
Instituiu o CÓdlgo de Defesa do Consumidor•. 

Por sua vez, o titulo III, -Da Defesa 
do Consumidor em Juízo- , estabelece em seu artigo 81 caput que "a 
defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá 
ser exercida em Juízo individualmente, ou a título coletivo". Estabelece 
ainda este artigo no parágrafo Único que a defesa coletiva será exercida 
quando se tratar de "interesse ou direitos coletivos, assim entendidos 
para efeitos deste Código, os transindividuais classe de pessoas ligadas 
entre si ou com a parte contraria por relacão jurídica base". 

.: Não - se ve, todavia, no caso em 
discussão, qualquer fato que possa possibilitar o enquadramento dos 
interesses dos silvícolas, como sendo, interesse coletivo, nos termos 
definidos pela Lei dos Consumidores, suporte à pretensão do Ministério 
Público Federal. 

Não se vislumbra, qualquer liame 
jurídico base entre os Índios e os Suplicados. 

fi verdade que existe um conflito de 
interesses motivado pelos fndios que deixaram suas antigas reservas 
(reservas estas suficientes para viverem sob condíeêes dignas) para 
ocupar 2 / 3 de uma determinada área lindeira à área dos Suplicados, 
ameaçando invadir a propriedade particular dos Suplicados, sob alegacão 
de há muito ser ocupada pelos fndios da Comunidade Jaguapiré. 

Não menos verdade, enfim, se lesão 
houvesse ao direito dos silvícolas que alf tentam habitar -o que se 
admite só por argumentar, porque em verdade não há nenhuma lesão, 



os únicos entes legitimados para estarem em juízo, seriam os Úldios 
e mais ninguém, conforme a Lei. 

1.1.1 Impropriedade de seio. 

A acão dirige-se ao Estado, seu 
verdadeiro titulàr passivo; não se dirige ao adversário, pois nada 
se pede ao réu. Pede-se ao Estado um provimento que recairá, a 
final, sobre a situacão jurídica de autor e réu; aquele propõe a acão 
em relação a este mas dirigida ao Estado que proverá, 
jurisdicionalmente, às partes um ato solene: a sentenea, 

Postas estas premissas, antes ,de se 
reportar à pretensão do Autor: Inicialmente, ressalte-se o 
reconhecimento de impropriedade da acão pelo próprio postulante que, 
à mingua de melhor técnica, vema, procura na sua incansável e 
desesperada intencão de demonstar a pertinência da acão proposta, 
alegando: 

" Mais: A ação postula por tutela jurisdicional que atende 
a uma comunidade ind{gena, à garantia de seu habitat 
e dos meios necessários à sobrevivência f{sica e cultural 
de parcela da nação Guarani, direitos e Interesses, 
portanto, -para se valer de uma definição legal 
transindividuais de natureza indivisfvel de que é titular 
grupo (o grupo ou comunidade Indígena Jaguapiré por 
exemplo}, categoria ou classe de pessoas ligadas entre 
si ou com a porte contrária por uma relação iurkiica base" 
(Lei 8.137/90, art. 81, li aplicável à Lei n, 7.3117/85, 

com base no art, 117 daquela lei}." 

• 

nrrata-se, desse modo, de defesa de Interesses coletivos 
de caráter indlsponfvel, cuja defesa é função institucional 
do Ministério Público Federal ••• n (slc.fl.3/4 do inicial} 

Mas não só a defesa de interesses 
coletivos na diccão do Ministério Público Federal. Também visa a acão 
tutelar o patrimônio público (fls.3). E mais, visa assegurar os trabalhos 
de demarcacão, identificacão e reocupacão da área Indígena Jaguapiré, 
reconhecida a posse permanente, através de portaria de 20 de maio 
de 1992. 



O Autor vem a este MM.Juizo, de 
forma maliciosa, tentar convencer de que é cabível no caso concreto 
a proposicão da Acão Civil PÚbllca, para isso procurando demonstrar 
a existência de direito coletivo. Tal como deftnido pelo Código de 
Defesa do Consumir, Lei 80'19, de 11 de setembro de 1990, artigo 117, 
que acrescenta à Lei 7347, de 24 de julho de 1985,o artigo 21 .- 

Com efeito: o parágrafo Único do 
art. 81, em seus três incisos, tanto menciona "interesses ou direitos 
difusos", "interesses ou direitos coletivos", quanto "interesses ou 
direitos individuais homogêneos". 

A posicão tradicional distingue 
perfeitamente interesse e direito argumentando que se apresentam como 
direitos os interesses do indivíduo, quando se consubstanciam nas 
manlfestacões permitidas de sua vontade autônoma. Se, porém, o 
interesse particular do indivíduo, embora protegido de modo reflexo, 
é tutelado por preceito estatufdo no interesse geral, não se 
caracterJsará como direito porque não estará ao alcance do interessado 
a faculdade de compelir o infrator a observar a norma, e nem mesmo 
disporá da possibilidade de buscar a liberacão de seu dever. ORLANDO 
GOMES, ln "Introducão ao Direito Civil", 10! ed., Rio, Forense, 1988, 
pg.128, ng60, afirma : • Se o interesse do particular ligado ao Interesse 
difuso pode ser por ele instado à administração público ou defendido 
em acão popular, diz-se que é interesse legítimo" • 

A distinção repousa em aspecto 
puramente quantitativo, e portanto acidental - o da maior ou menor 
preeminência do interesse individual como objeto da tutela normativa. 

Conduzindo-se o exame do problema 
a plano mais substancial, afirmamos que o discrime entre direito 
subjetivo e interesse legftimo na possibilidade ou não de eficaz proteejio 
jurisdicional, culmina em amesquinhar os valores intrinsecamente 
diversos da ordem tradicional , inseridos além do mais em visão 
totslmente reformulada do sistema de direitos. Tal tipo de enfoque 
despreza, sobretudo, a linha de evolucão do próprio conceito de direito 
subjetivo, que vem perdendo, nos dias atuais, o seu preciso contorno 
e definicão histórica, para se tornar juízo de fato ético, ou juízo de 
fato sociológico, e, além disso, "conceito operativo de relacão entre 
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entre o sujeito e o ordenamento jurídico, uma relação de tensão entre 
as duas polaridades fundamentais da experiência jurídica" conforme 
VITTORIO FROSINI, ln "Le Trasformazioni Sociall ed ll Diritto 
Soggettivo", apud Colaco, "A Tutela dos Interesses Difusos", pg. 55, 
nota 77 .- 

· Bm . linha conclusiva, mostra-se 
inadequado, como acentua com razão J .J. CALMON DE PASSOS, "pela 
carga de ambiquldade que acarreta, falar-se de 'interesse' merecedor 
de proteeio jmÍdlca sem que se veja Dfaso a conftguracio de um direito, 
e direito subjetho em senti.do Jato•. Nem por serem 
transindividuais, coletivos, ou sociais, bem ressalta o jurisconsulto, 
esses interesses deixam de ser conteúdo de direi.tos, inclusive em sua 
dimensão subjetiva, traduzindo a dualidade de terminologia 
(interesses, no transindividual, direito, no individual), o remanescente 
conservador da noção clássica de direito subjetivo. { J .J. CALMON DE 
PASSOS, ln "Mandado de Segurança Coletivo, Mandado de Injunção, 
Habeas Data ( Contituicão e Processo)", Rio de Janeiro, Forense, 1989, 
págs.10-11). 

Não se vê, no caso em discussão, 
· qualquer fato que possa possibilitar o enquadramento dos interesses 
dos silvícolas, como sendo interesse coletivo, nos termos definidos pela 
Lei, guardados os preceitos retro. 

O próprio Autor -Ministério Público 
Federal- declarou sua insegurança quanto à acão eleita e no afã de 
explicá-la, não soube fazê-lo. Não soube mesmo se o ájuizamento da 
acão era para tutelar bens da União; ou se era para garantir 
demarcação de área,baseado em portaria ministerial; ou para defender 
interesses dos fudios quanto a área Jaguapiré; ou ainda para defesa 
de interesses coletivos ou garantia de habitat meio de tutela jurisdicional 
que atenda a uma comunidade indfgena ••• " Francamente! 

Se a acão dirige-se ao Estado, 
ressalte-se o reconhecimento de impropriedade da acão pelo próprio 
postulante, procurando a todo custo demonstrar a pertinência da acão 
proposta ao Estado-Juiz, sem dimensionar, sem expor, precisamente 
os fundamentos jurfdicos de seus pedidos, nem justificar o direito. 
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1.1., Conexio. 

Os Requeridos, adquiriram o imóvel 
são José, com área de 4.684,4136 has (quatro mil, seiscentos e oitenta 
e quatro hectares, quarenta e um ares e trinta e seis centfares), havida 
por transferências de domínios, posse antigufssima de mais de trinta 
anos, derivada de título de domfnto legal, reconhecido e com a anuência 
do Conselho de Seguranca Nacional, reconhecido e ratificado pelo antigo 
INCRA. Em meados de abril de 198'1, o imóvel dos RR. foi invadido 
por índios, fixando-se ao sul da propriedade, clandestinamente, 
apossando-se de aproximadamente '100 has. destruindo cercas, e divisões 
internas de pastagens; pastagens , aguadas e abate de animais. Tal 
ofensa à propriedade dos RR. motivou o ajuizamento de AÇÃO DE 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE CC. PERDAS E DANOS, contra os indigerias 
e órgão tutor, perante o Douto Juizo de Iguatemi-MS. (processo n, 
52/87). 

Este processo foi instruído, realizada 
audiências de justificação, certo que foi deferida liminar, presentes 
os presssupostos legais, e reintegrados os Autores, ora ~queridos, 
na posse provisória. 

A Funai contestou, alegando posse 
imemorial dos indÍgenas. O feito foi instruído, realizadas perfcias, 
concluindo por ser proferida sentença procedente, encontrando-se 
o feito aguardando o pronunciamento do Egrégio Tribunal de Justica 
do Estado, para onde o feito foi remetido. 

A presente acão, tem o mesmo objetivo, 
quer seja, a retomada da área a que foram reintegrados os AA. ,ora 
contestantes, naquele feito possessório. 

Orienta o artigo 103 do Código de 
Processo Civil que " reputam-se conexas duas ou mais aeêea, quando 
lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. 

O Ministério Público Federal, baseia 
-se ao propor a presente acâo, na portaria ministerial n, 244, que 



declarou a posse permanente indÍgena à Comunidade 
portaria determina a demarcaoão da área, e a ocupaoão • Com isso, 
agride o direito dos RR. nesta ação, haja vista que perante o Juízo 
onde tramitou a acão possessória esta foi decidida, insofismavelmente, 
em favor dos Autores naquele feito, ora contestantes. 

Ocorre que tanto o Ministério Público 
Federal, quanto a Procuradoria Geral da República, quanto a 
Comunidade Indfgena Jaguapiré, e Funai, ingressaram com recursos 
para o Colendo E. Tribunal de Justiça, objetivando a reforma. Não 
se operou o trânsito em julgado da respeitavel sentença. 

Em razão dos fatos discutidos naquele 
feito, e os trazidos pelo Ilustre Representante do Ministério Público 
Federal, nesta acão, e perante este E.Juízo, não existem dúvidas, aceca 
da conexão existente entre as causas, pelo que devem os presentes 
autos serem remetidos para o Douto ~u&o da Camarca de Iguateml-MS., 
onde tramitam os autos da acão possessória. 

Não bastante, venta, ressalte-se que 
no dia 21 de IJ!aiO de 1992, data que foi publicada a portaria 244 
do Ministerio da Justiça, os ora Contestantes, ajulsaram AÇÃO DE 
INTERDITO PROmITÕRIO contra a FUNAI e indÍgenas, com o fito de 
impedir qualquer incursão de fndios em propriedade dos RR. (processo 
n. 58/92), sendo certo que foi deferida liminar, expedindo-se mandado 
proibitório com comínacâo de multa/ dia. 

Este feito encontra-se tramitando 
perante o MM.Jufzo da Comarca de Iguatemi-MS. nêle intervindo, 
inclusive a União através de seus procuradores e o Ministério Público 
Federal, além da Funai e Comunidade IndÍgena Jaguapiré. 

De outro modo, em 24 de junho de 
1992, os ora RR. ajuizaram perante o Egrégio Superior Tribunal de 
Justica, em Brasíiia, INTERDITO PROIBITÔRIO contra Sua Excelência 
digo, contra atos de Sua Excelência o Senhor MINISTRO DE ESTADO 
DA JUSTIÇA, certo que o E. Superior Tribunal de Justica, remeteu 
os autos para Jguatemi-MS., assim decidindo, venia: 

... , ... 



• Cobe apenas ao /ufzo de primeiro grau o processo e 
/ulga111ento de ação de Interdito proibitório, ainda que o 
ato que lhe dá causa se/a praticado por Ministro de Estado, 
que somente têm seus atos submetidos, originariamente, 
a este Superior Tribunal de Justiço em mandado de 
segurança, pelo que determino que os autos se/am 
remetidos ao .Juízo de Direito da Comarca da situação 
do Imóvel, cu/a posse se quer defender. I. E• 26. 06. 92 .• 
{a.} Ministro. DIAS TRINDADE - Relator • {grifamos e 
destacamos J. 

Ressalte-se, igualmente, que este feito 
teve por escôpo liminar de suspensão da portaria, culminando com 
pedido de revogacão da mesma, à vista de ferir direito do particular, 
não alcancado pelos estreitos limites da portaria ministerial. 

Frise-se, a mesma portaria em que 
se extriba o Ministério Público Federal, nesta acão. 

~ Consoante se vê, os feitos judiciais 
pertinentes à questão ventilada pelo próprio Ministério Público Federal 
em suas laudas de fis.04 usque 17, guardam pertinência, sendo comum 
o objeto e a causa de pedir. Às fls.09/10, o A. chega a reconhecer 
a conexão, pelo menos parcialmente. 

Por outro lado, a regra da competência 
é defini ta pela preven{io, assim devendo determinar-se o foro, vejamos: 

"Art. 107 - Se o imóvel se achar situado em mais de um 
Estado ou Comarca, determinar-se-á o foro pela prevenção, 
estendendo-se a competência sobre a totalidade do imóvel". 

"Art.106 - Correndo em separado açÕes conexas perante 
julzes que tem a mesma competência territorial, considera 
se prevento aquele que despachou em primeiro tuçar", 

Assim, nos termos do artigo 105, este 
E.Juízo em razão da conexão existente entre os feitos 52/87; 58/92 
e 66/92 (interdito proibitório-Ministério), pode ordenar a reunião das 
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aoões, para tanto remetendo-se o feito para o MM.Juízo de Direito da 
Comarca de Iguatemi-MS. , competente para o julgamento das acões. 

À propósito os RR. arguiram em autos apartados Excecão de 
Incompetencla • requerendo a remessa dos autos para o Juízo de 
Iguatemi-MS. 

Tudo exposto em preliminares, nos 
termos do artigo 295, I e II e. 267, do código de Processo Civil, seja 
decretada a carência de acão, extinguindo-se o processo sem julgamento 
ou, acatando-se a conexão. sejam os autos remetidos ao Juízo de 
Iguatemi-MS. Caso vencidas as preliminares, o que se admite só por 
argumentar, vema; 

:NO M i R I T O ••• 

A presente acão é improcedente ! • 

O Ministro ALIOMAR BALEEIRO, no 
julgamento do recurso extraordinário 51. 290. assim conceituou terras 
públicas: 

• As terras do Brasil foram objeto de conquista e 
posse, por Pedro Álvares Cabral para o Rei de Portugal. 
Passaram a ser uma fazenda do Rei, ficando no domínio 
real até a Independência, quando foram transferidas para 
o Patrimônio Nacional, Já permanecendo todo o tempo do 
Império, até que o ort, 61/ da Constituição de 1891 as 
distribuiu aos Estados em cujos limites se encontravam. 

Então, os Estados, como sucessores da Nação 
brasileira, e a Nação brasileira, como sucessora do 
patrimônio pessoal do Rei de Portugal, não necessitam 
trazer nenhum thulo, O tftu/o é a posse histórico, 
o fato daquela conquista do terra. A terra, no tsrastt, 
originariamente, era pública; o rei desmembrou pedaços, 
áreas enormes, as chamadas sesmarias, e doou-as. Houve 
esse processo até quase a Independência. Depois desta, 
estabeleceu-se que não poderiam as terras ser mais objeto 
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objeto de doação ou concessões. Deveriam ser vendidas. 
Ora, o rei de Portugal não dava terras. Ele fazia uma 
espécie de concessão 
utllização econômica. 
império. Queria que 

aos sesmelros, para sua efetiva 
O que queria era fundar um 
o sujeito trouxesse dinheiro, 

homens, ferramentas, animais, lavrasse a terra, a 
valorizasse, com o que o rei receberia seus Impostos, tanto 
que reservava certos direitos regaleonos. Basta o fato 
de não terem cumprido suas obrigações como, geralmente, 
não cumpriam -paro com a coroa portuguesa, paro que 
caíssem em comlsso por diferentes maneiras. • 

Os subsídios trazidos à lembrança, 
nos dá, com certeza, uma visão panorâmica. 
portuguesa (e , em seguida, o Governo Imperial) 

Assim como a coroa 
era titular de domínio 

sobre o território nacional, da mesma forma os Estados da Federacão, 
na qualidade de sucessores ex "ri legia da União Federal ( e esta do 
Governo Imperial) , são titulares de domfnto sobre todas as terras 
existentes em seu território, com excecâo daquelas que hajam sido, 
por igual, objeto de tftulol legítimo de domfnio outorgado a particulares. 

Toda e qualquer forma de aquisicão prevista, no curso do tempo, 
pelos diversos oidenameritos jurídicos que se seguiram, é de entender 
-se "título legítimo de domfuion. 

Com o fito de separar as terras 
devolutas das particulares, adveio a lei 601, de 18 de setembro de 1850 
que constituiu um marco na cultura jurídica brasileira, conforme 
EDMUNDO ZENHA,(em Revista dos Tribunais, vol.191, pg.13) tendo 
influenciado e orientado a legislação posterior. 

É que, à partir de tal marco, Decretos 
foram baixados estruturando a acão discriminatória, seguindo-se a - 
legislacão. O Cbdigo de 1939 não tratou da discriminatória , o que 
levou alguns Estados a entenderem ser de sua competência legislar sobre 
o processo dela, como matéria subsidiária. Este entendimento docrreu 
não só do silêncio do Código, como igualmente do Decreto Federal 
19. 924, de 27 de abril de 1931, que, no seu artigo lQ, declarava 
competir aos Estados "regular a administracão, concessão, exploracão, 
uso e transmissão das terras devolutas", que lhes pertenciam, em 
virtude do artigo 64 da Constituição Federal de 1891. 



Muitos Estados ficaram adstritos apenas 
ao distema de venda das terras devolutas, ou pelo pedido de compra 
dos interessados, ou pelo anúncio de liberacão da área pela Fazenda 
PÚblica, assim ocorrendo com o Estado do Mato Grosso, através da Lei 
336, de 06 de dezembro de 1949. 

Adveio a Lei 6.383/'16, 
a legislacão referente a acão discriminatória, pois a anterior 
de 22 de dezembro de 1956), era ineficiente e superada. Em 

atualizando 
(Lei 3.081, 

7 de 
dezembro de 1976, o Sr. Presidente da República sancionou a lei 
6383/76, dispondo que entrasse em vigor imediatamente, aplicando-se 
desde logo aos processos pendentes , revogando a lei anterior, que 
vigorara por 20 anos. 

Através Decreto-Lei 1414/85,permitiu 
se ao INCRA ratftfoar os tftaJos concedidos por governos estaduais, 
impedindo o surgimento de tensões socieais nas áreas de seguranca 
nacional. 

~ Com pertinencia às alienacões ou 
concessões na faixa de fronteiras, a Lei 2. 597 de 12 de setembro de 
1955, considerou toda a faixa interna de 150 quilômetros de largura, 
-p~alela à linha divisória do território nacional, como indispensável à 
defesa do pafs (art. 52). A Constituicão Federal de 1967 manteve 
-a entre os bens da união (art. 42 - I e V), o que ficou confirmado 
pela Emenda Constitucional n, 1, de 1969. 

Daí, ter a Lei n, 4.947, de 6 de abril 
de 1966 autorizado o Poder Executivo a ratiflcar as alienacões e 
concessões de terras já feitas pelos Estados na Faixa de Fronteira, 
se coaduna com os objetivos do Estatuto da Terra. 

Os RR. , ora contestantes, adquiriram 
o imóvel denominado São José, com área de terras de 4. 684, 4136 ( quatro 
mil, seiscentos e oitenta e quatro hectares, quarenta e um ares e trinta 
e seis. centfares), situada no Município de Tacuru-MS., havida por 
transferências de domínios que lhes fizeram Honório Dias, Espólio de 
Arsitophenes da Silva Batista e Lucilio Garcia de Moraes, tendo como 
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origem o título concedido pelo GoYemo do Bstado de llato Groeso. 
conforme transcricões do Registro de Imóveis de Ponta Porã-MS. , sob 
n. 8.236 (L2 3-L, em 16.10.50); 16.337 (L2 3-Z, em 18.08.60); 10.557 
(L2 3-S); 9.549 (L2 3-Q); transcricão anterior 8.8'11 L2 3-P, em 
03.11.51 eo CRI.de Ponta Porã-MS.; 3 .908, L2 3-B, em 19.08. 70 do 
CRI. Amambai-MS. (does. anexos).- 

O INCRA, Autarquia_ Federal, nos 
termos do artigo 22, do Decreto-Lei n, 1.414, de 18 de agosto de 19'15 
e artigos 22, 72 e 52, 1 12, do Decreto n. 76.694, de 28 de novembro 
de 1975, e à vista da anuência pré"t'la do Conselho de Seguran~ 
Naclcm•J. através do offu1o n, Stl/5!! SC/057,1/80, de 08.04.80 e, 
conforme consta do Processo Adurlotstratlvo PFD/MT/373/79, outorgou 
TITULO RATIFICATÔRIO aos RR., pelo qual ficou reconheci.da as 
transferenclas de doaÓnfo que lhes foram feitas por Honório DJas. 
BspÓUo de Arlstophenes da Silva Batista e Luclllo Garcia de Moraea, 
categoricamente afirmando que a área objeto do presente instrumento 
teve como origem o Título concedido pelo Governo do Estado do Mato 
Grosso, conforme transcricão feita no Cartório do Registro de Imóveis 
de Ponta Porã, (doe.anexo).- 

.: 

Provado assim que as transferenclas 
de domfnio, feitas aos RR. , desde a origem, foram havidas de modo 
regular e jurídico, à vista de o título ter sido outorgado pelo Estado 
( Lei 336, de 06 de dezembro de 1949 e Decreto Federal 19. 924, de 
27 de abril de 1931) e este, ·.na qualidade de sucessor da União Federal; 
e esta,na qualidade de sucessora do Governo Imperial; e este, na 
qualidade de sucessor da coroa portuguesa, ou seja, sucessor do 
patrimônio pessoal do Rei de Portugal, o conquistador e posseiro Único 
e primeiro. 

Na definicão de "De Plácido e Silva", 
" TITULO CONSTITUTIVO, pois, é o título criador de um direito. Isto 
é, o que faz gerar, ou que dá origem ao dlrelto. atribuindo-o ao 
respectivo titular. Contituir. na linguagem furÍdica, é criar, 
estabelecer a base, instituir a origem, dar os fundamentos, ou 
determinar a essência. Dessa forma, constitutivo, qualificando o título, 
mostra · sua qualidade de causa eftciente e de princfpto gerador de um 
direito. Por ele nasce o dlrelto." 
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De mesmo modo, na definição de 
"Plácido e Silva", POSSB: "BtanJmente mcprlme o ~ a detencio 
ffatca ou matarlal, a ocarc8o ele uma calaa; DOldRio:• lllpfflca em 
linguagem corrente, !!(UDdo Mil prÕprio sentido eff111n1Õgico, a 
J>!OPriedade ou o direito ele pmprJedacle que ee tem aobl'9 bana 
imÓYela". 

Saliente-se que, quando da 
titularizacão das terras pelo Estado, aos particulares, obedecido o 
processo discriminatório, existiam, devidamente demarcadas, extremadas 
e respeitadas, as resenu indÍgenaa : BBNlAMDt CONSTANT (hoje 
Ltmã0 Verde), em Amambai; RANCHO RAMADA - Porto Sossoró, em 
Tacaríi; TAQUAPIRY, em Coronel Bapucaia: PIBAlUY, em Paranhos 
e, lACARBY (hoje Aldeia Porto Lindo), em llmldo Nem,. 

Dest'arte, jamais existiu em terras 
dos RR. - Fazenda São .José - qualquer aldeia ind!gena, ainda mais 
porque, desde a aquhdeio, há mala de trinta anos os adquirentes 
sempre tiveram a posse direta do imÓYel, nele erigindo benfeitorias, 
construindo açudes, aguadas artfflrlets, pastagens, cercas dhisÕrlaa 
e llmftrofes. 

O sertanista MILITÃO VIRIATO 
BATISTA JUNIOR, informa, pedindo-se "l"enia pela transcricão: 

• Que no ano de 1916, mudou-se de Ponta-Porã, Estado 
do Mato Grosso, para o Municfpio de Amambi, no mesmo Estado; que 
requereu no ano de 19115 , terras do Estado do Mato Grosso, na região 
de Tacurú, no mesmo Estado; que assim que chegou em Amambai, 
conheceu dona lblaplna, funcionária do SPI (Serviço de Proteção ao 
lndlo), posteriormente foi sucedida por SI/viana, e Dayen Pereira. 
- Dayen Pereira casou-se com a irmã do declarante, Balbína Cerejo 
Batista, no ano de 1935 e desse ano até 1950, Dayen Pereira permaneceu 
como Chefe do Posto do SPI., na região de Amambai .• que englobava 
as reservas indfgenas Benjamim Constant ( Amambail : Rancho Ramada 
Porto Sosoró ( Tocuru); Taquopíry (Coronel Sapucaia); Piroiuy 
(Paranhos} e Jacorey(Mundo Novo-atualmente). Nunca ouvi falar, o 
não ser Rancho Ramada em Porto Sossoró, dP. outro aldeia ind{geno 
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na Região de Tacuru,MS; que as áreas referidas do 
103.000,00 ha, na região de Tacuru-MS.; que conhece a Fazenda São 
José, cujo proprietário atual., é Otavlo Junqueira Leite de Moraes., que 
adquiriu de teodoro /urgl/evlc/us (Espóllo), além de outras pessoas. 
Que adquiriram do Estado., por requerimento., Igualmente feito., pelo 
declarante; que fDdas as terras foro• requeridas, de•arcados e 
extre80das e tltularlzadas pelo Estado do Mato Grosso, respeitadas as 
reservas lndlgenas supra dtados; que muitos desses títulos foram 
outorgados pelo Estado., com anuência do Conselho de Segurança 
Nacional., tendo em vista, serem áreas de fronteira. Que nunca houve 
e nem existiu Aldeia ou agrupamento de Índios., a não ser em Porto 
Sossoró ( Aldeia Ramada)., na região de Tacuru-MS; que posteriormente, 
com a criação do Estado do Moto Grosso do Sul., foram ratificados pelo 
INCRA, com anuência do Conselho de Segurança Nocional., daquelas 
áreas, de faixa de fronteira; que o declarante pode Informar., que 
na ocasião em que requerera suas terras, também requereram Eron e 
Alfeu da Rosa Brum; que Eron reside em Campo Grande e Alfeu em 
Amambi; Bonifácio Saldanha e Mar/o Saldanha, certo que Bonifácio 
reside em Amambal na rua 7 de Setembro, em frente ao número 1660 
e Mario Saldanha é cartorário em Tacuru-MS.; Lor/val Nunes Vargasz., 
reside em Campo Grande; Dr. Carlos Alberto Jurgllevls/us ou 
iurçttevtcks, mêdldo, residente em Como Grande-MS; Mauro Martins., 
residente em Amambal, exator; Antonio /domar Pereira, residente em 
Amambai; que todas as pessoas Indicados foram proprietárias de terras 
no região de Tocuru-MS • ., onde situa-se o Fazenda são José, de Otavlo 
Junqueira, sendo certo que ., Jamais existiram qualquer posse ou 
aldeamento lndfgena., sendo certo também que referidos pessoas, sempre 
ocuparam diretamente ou indiretamente suas respectivas áreas de forma 
mansa e pac{(ica; que recorda-se no época em que viveu na região, 
até 1982, que os Índios sempre respeitaram as terras particulares., (dos 
brancos}, sendo certo que deixavam os limites de suas reservas retro 
indicadas., somente para trabalhar na extração de erva-mate poro os 
fazendeiros supra referendados e outros que eventualmente o 
declarante tenha deixado de declinar o nome por esquecimento; 
recorda-se no entanto., que os ind{genas., respeitavam os ervais e as 
terras dos particulares, desconhecendo o declarante qualquer cemitério 
Indígena na região de Tacuru-MS • ., mesmo parque afirma categoricamente 
que jamais existiram cemitérios, senão em Porto Sossoró (Aldeia Ramada); 
que os proprietários incluindo o declarante, sempre respeltavram os 
limites das aldeias ind{genas, jamais lncurclonondo por suas reservas, 
certo que o reciproca por porte dos Índios, era lqual, exceção feito 
quando altorizados para trabalhar nas propriedades particulares, na 
extração do erva-mate; que retifica o trecho quando relatou sobre 
requerimento de suas terras, esclarecendo que requereu do Estado o - 
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o total de 103.000,00 has. (cento e tres mil hectares}, restando todos 
titulados pelo Estado, ouvido e com a anuência do Conselho de 
Segurança Nacional, tendo em vista situarem-se as terras em área de 
fronteira. Que atualmente o declarante não possui nenhuma terra, à 
vista de haver vendido toda sua área para terceiros, livres e 
desembaraçadas de quaisquer gravames ou ônus, transferindo-lhes 
posse, manda e pacífica. Que o declarante presta a presente 
declaração livre e espontaneamente, em sã consciência, que se 
necessário for, se compromete a ratificar a presente declaração em 
Jufzo, ou onde necessário for ••• • -doc.anexo- (grifamos e destacamos). 

Expostos tais fatos, os RR. demonstram 
a Vossa Excelência, culto Magistrado, que em verdade comparecem 
em Juízo ofertando defesa veemente, porque são os Únicos, senhores 
e possuidores do imóvel são José, em sua totalidade, consoante os 
limites e confrontacões constantes dos títulos e transcricões imobiliárias. 

Contudo, paralelamente a tais fatos, 
aqui abre-se um parêntese, ~ , para expor que o imóvel dos RR. 
confina, por linha seca, com terras do Sr.José Fuentes Romero, em 
cuja propzíedade" (soube-se depois), utilizava-se mão de obra indfgena, 
para services de extracão de erva mate na propriedade, provindos os 
fndios da Aldeia Ramada, em Porto Sossoró - Tacuru. Este imóvel, 
restou invadido por um grupo de índios, apossando-se da área. Poste 
riormente, os indfgenas transpuseram a linha seca divisória das fazendas 
de José Fuentes Romero e dos RR., Invadindo a propriedade dos 
contestantes, fixando-se ao sul da propriedade. (em meadós· ele -abrJI/R). 

Os RR. valeram-se da acão de 
reintegracão de posse, deferindo-se-lhes liminar de reintegracão. O 

feito teve trâmite regular, culminando com sentença que julgou 
procedente a acão. Inconformados a Funai, a Comunidade indfgena 
Jaguapiré, e a União, recorreram para o E. Tribunal de Justiça do 
Estado do Mato Grosso do Sul, onde aguarda-se pronunciamento. 

Ressalte-se que na instrucão à aeao 
de reintegração de posse, além de depoimentos de testemunhas, foi 
realizada perícia, com a concordância das partes à conclusão dos 
•experts": "Nenhum vestfg.io de aldeia indfgena; não existência de 

·t"'-1-- " ceon ec.auo' etc ••• 
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Mas, de grande importância, o re1at.ÓIO 
de "Viagem à área, da lavra do técnico inc:ligenista C2, ADÃO VIEIRA, 
e do Coordenador do Projeto, JOS! BELMIRO CHAVES, conchdndo 
que efetivamente houvera a Invasão dos indÍgenas provenientes da 
Aldeia Ramada (Porto Sossoró), e que foram lendoa à invadir as 
propriedade, por elementos do CDU e PKH. com a flaelldade de reforpr 
a Invasão, criar atritos e chamar a atenvão da FURAI, outros orgios 
governamentais e opinião pública. Propuseram a remoeão do grupo 
Guarani que se encontra na Faz.são 1osé para sua área de origem, 
Posto Inclfgena Sosaoró, que conta com uma área demarcada de de 2.100 
bas. uma popuJaoão de 1.200 índios, que toda tnfraestrutura de um 
Posto Inclfgena para pftJIDCJ9e!' a assistência médica com sede no posto 
lndigena, estaoão de radlofmrla, enfermaria, escola, depÓsl.to de cereais, 
garagem, trator com todos os Implemento&, soll.cltando neste trabalho 
que seja usada a colaboraeâo de foreas poJlclafa. de preferência DPF., 
uma ves que referido grupo lnclfgena está completamente orientado a 
rebelar-se contra fanelonarJos da FUNAl,etc ••• • 

Em 1987, foi constituido o Grupo de 
Trabalho Interodnlsterial , forca do Decreto n. 94.945/87 de modo a 
fazer uma observaêão in loco. Efetivamente os técnicos tiveram na área, 
fazendo levantamento in loco, chegando à seguinte resolucão: 

"O Grupo de Trabalho Interministerial constítuído pelo 
Decreto n.94.945/87, no uso de suas atribuicões e 
considrando: 1) - o exame de dossiê carta e parecer 
encaminhados pela FUNAI e dizendo respeito à definição 
de limites e declaracão de ocupação incligena da Àrea 
Incligena Jaguapiré; 
2) A situação atual da região em apreço, a partir de 
observação in loco. 
3) as consequentes discussões e análise do caso em pauta 
pelos membros do GT., 

R B SOL V B: 
A) não reconhecer tal área como de ocupacão permanente 
indÍgena. com base no Inciso I do artigo 17/Lei n. 
G.001/7J; 

B) remeter o caso à FURAI para que esta busque junto 
aos órgãos fundiários da União e do Estado, alterantivas 
para a questão social observada no local, através de 



medidas admlnstratiTas, bem como para proceder eo 
leYantemento das fem{Hes tndfgenaa que ell vivem; 

C) - conceder um pruo mi:dmo de 120 dlu pera que tala 
sugestões e medidas se ccmcretbem, dando conta a FURAI 
doa :resultados eos membros do GT. BrasOia,20/julho/1988. 
(a.a.) MARIO MAURfCIO VASQUBS BELTRÃO, 
representante do GoYerno do Batado de Mato Grosso do 
Sul; JOSE RONALDO MONTENEGRO DB ARAÕJO - r 
epresentente/Fmud; ROMERO JUCA FILHO 
-Coordenador/GTI; ANTONIO CARLOS CARNEIRO DA 
SILVA -Representante SG/CSN; RENATO D'ALMEIDA 
LEONI -representante/MINTBR; e MARIA EUGANIA 
MARCOS PIO -representante/MIRA». n 

Concomitantemente, o feito possessório 
tramitava regularmente perante o douto Juízo de Iguatemi-MS. , 
aguardando fosse proferida sentença, Contudo, para surpresa e 
espanto dos RR., os indfgenas nonmente invadiram a fuenda vlslnbe 
(Fuenda Modelo,de José Poentes Romero), extribados em portarJa 244 
do Ministro da Justica. 

A portaria 244, com tintura de absoluto 
descaso às lides possessórias, aforadas perante as Justiças Estadual 
e Federal, reconheceu como posse permanente Indígena, a pretensa 
área Jaguapiré, demonstrando descaso à resolucão anterior do GTI. 
que expressamente NÃO RBCONBBCBO tal área como de ocupacáo 
permanente indfgena, com base no inciso I, do atigo 17 /Lei 6.001/73, 
à Tista de exame de dossiê, e pareceres encaminhados pela FUMAI e, 
ainda, a situacão da região em apreeo, à partir de observacão in loco. 

Ao menos contraditória, a portaria 244, 
do Ministério da Justica, já que considerou a área Jaguapiré, 
caracterizada como de ocupaeâo tradicional e permanente indÍgena, nos 
termos do artigo 231 da Constituição Federal e do artigo 17/Lei 6.001, 
de 19 de dezembro de 1973. 

Ampliando a jurisdição, Sua Excelência 
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o Senhor Ministro da Justica, determinou que a Funai promovesse a 
demarcacão administrativa da área declarada (na qual estão contidos 
700 has. aproximadamente, de terras cujos proprietarios legítimos são 
os RR.), para posterior homologacão pelo Presidente da República. 

E mais, proibiu o ingresso, o trânsito e a ,permanência de pessoas 
ou grupos de não índios dentro do perímetro especificado, ressalvadas 
as presenças de autoridades federais, bem como a de particulares 
especialmente autorizados, desde que sua atividade não seja nociva, 
inconvenciente ou danosa à vida, aos bens e ao processo de assistência 
aos indÍgenas. 

O descaso ao direito dos RR. foi tão 
grande, foi tão arbitrario, enfim, tão injurfdico, que a portaria 
compromete mesmo as instituioões, as quais, venta, o Ministério da 
Justica -dentre outras atribuicões-, tem o dever de preservar 
incólumes. 

Veja-se que a portaria 244, restringiu 
direitos dos RR. legítimos proprietários do imóvel são José, havido 
por tftulo legítimo, outorgado pelo Estado, sucessor da União que por 
sua vez, sucedeu ao Governo Imperial e este o próprio Rei de 
Portugal que, por ser o conquistador, intitulou-se dono das terras, 
das riquezas, das coisas, de. tudo dispondo ou fazendo concessões sem 
nenhum embargo. 

A portaria 244, considerando a área 
cllguapiré, caracterizada como de ocupaeâo tradicional e permanente 
indÍgena, procura adequar o procedimento administrativo Processo 
FUNAI/BSB/39'1 /92, DESPREZANDO O PROCESSO FUNAI/BSB/3742/85, 
ANTERIOR. Naquele processo (Funei/BSB/3742/85 ) , através 
da resolução do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), constituido 
pelo Decreto n. 94.945/87, foi resolvido •NÃO RBCONBBCBR TAL ÃRBA 
COMO DB OCUPAÇÃO PBRMANBNTB INDfGBNA. COM BASB NO INCISO 
I. DO ARTIGO 17 /LEI 6.001/73. 

Mas ocorre que a questão da terra 
se transformara no ponto central dos direitos constitucionais dos índios 
invasores, não se amparando seus direitos SB NÃO SB L~S 
ASSEGURAR A POSSB PBRMANBNTE e a riqueza das terras por eles 
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TB.ADICIOIIAJ.MBNTE OCUPADAS PELOS flmIOB. 1 que, da 
Constituição se extrai que, sobre as terras tradicionalmente ocupada 
pelos índios, incidem direitos de propriedade e os direitos -de usufruto, 
sujeitos a dellmitapÕes e vínculos que decorrem de suas normas. 

Nesse diapasão, 
duas situações arbitrárias, injurfdicas, a saber: 

a portaria demonstra 
P ·:r. i" m e 1-.r o - 

Declara-se a área tradicionalmente ocupadas pelos indÍos, de modo a 
garantir a propriedade da União , u 'ri, art. 20, XI da Constituição 
acertado que a outorga constitucional dessas terras ao domfnio da União 
visa precisamente preservá-Ias e manter o vínculo que se acha 
embutido na norma, ou seja, quando fala que são bens da União as 
terras tradicionalmente ocupadas pelos fndios, cria-se af uma 
propriedade 'Vinculada ou propriedade reservada com o fim de garantir 
os direitos dos índios sobre ela. Por isso, são terras inalienáveis e 
indisponíveis, venta. 8 e g u n d o - Declara-se a posse 
permanente, condltlo slne qua non, .de modo que não se ampararão os 
d:ireltos constitucionais dos índias, se não se lhes assegurar a posse 
permanente e a riqueza das terras, tradlclonalmente ocupadas • 

A pretensa aldeia Jaguapiré é objeto 
do processo administrativo FUIIAI/BSB/3742/85, iniciado a partir da 
invasão da Fazenda Modelo, terras particulares de José Fuentes Romero. 
E, considerando a visita in loco, na área, por técnicos indigenistas 
da FUNAI, considerando o dossiê e parecer encaminhados pela FUNAI 
ao Grupo de Trabalho Interministerial, constituido pelo Decreto 
n.94.945/87, e decorrente da resolucâo e da 6! resolucáo ordinária 
do GT., RESOLVERAM HÃO RBCONBBCER A ÃRBA DE OCUPACÃO 
PERMANENTE IIIDIGBIIA, PROCEDENDO O LBVANTAMBNTO DAS 
FAMfLIAS INDfGBNAS , COM BASE NO INCISO I DO ARTIGO 17/LEI 
6.001/'13. 

e a pretensa 
expediente pouco 
estabelecido na 

Percebe-se, à evidência, que a FUNAI 
COMUNIDADE INDf GENA JAGUAPIRÉ, utilizaram de 
honesto, de modo que desprezando tudo o que ficou 
6! reunião ordinária do Grupo de Trabalho 

Interministerial , a conclusão a que chegaram de que a area dís 
putada pela Comunidade Jaguapiré, não era reconhecida como de 
ocupacão permanente indfgena, com base na Lei 6.001/73. 
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Logo, por conclusiva, - nao se ampa- 
rariam direitos aos indÍgenas, certo que lhes não assegurada a posse 
permanente. 

Estabelece a Constituição Federal em 
seus artigos 20 inciso XI, art. 231, 111~ e 42, que as terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios, são aquelas por eles habitadas 
em caráter permanente, sendo tais terras bens da União , inalienáveis 
e indisponíveis. Demonstrado, através de documentos, relatório 
pericial, sentença judicial, resoluoão do Grupo de Trabalho 
Interministerial, ata de reunião do GT. , que a área disputada nesta 
aoão, como igualmente nas possessórias ajuizadas perante o Juízo de 
Iguatemi-MS. , que em verdade, jamais foram habitadas em caráter 
permanente, ou seja de modo habitual, tmnterruptamente. 

Restou comprovado .por documentos 
anexados à causa, que quando o Estado do Mato Grosso titulou as 
terras para os particulares, já existiam as reservas de Benjamim 
Constant (em Amambai), Rancho Ramada -Porto Sossoró (em Tacuru); 
Taquapiry ( em Coronel Sapucaia), Pirajuy (em Paranhos) e Jacarey 
( em Mundo Novo), certo que estas reservas foram respeitadas e 
preservadas pelo Estado, titulando outras para os particulares. 

Depois, comprovado também que os 
indÍgenas que invadiram o Imóvel dos RR., provieram da aldeia 
indÍgena Rancho Ramada-Porto Sossoró que, deixando os limites de sua 
reserva com 2.300 has., nela habitavam. 

Todavia as tribos indÍgenas sendo 
nômades e extrativistas, emigram é certo, contudo dentro de suas 
respectivas reservas, ou áreas reservadas. De tal sorte, quaisquer 
incursões fora dos limites de suas reservas importará, sempre, na 
invasão e na ofensa de direitos de propriedade de particulares, confor 
me ocorreu com os RR. - 

A se admitir tais situações, 
verdadeiramente repersentará o caos. e no dizer do do jurista. :filósofo. 
membro da Academia de Letras e ex-Reitor da Universidade de São Pau- 
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de São Paulo, o Ilustre professor MIGUEL REALE, ensina, venla: • 
Na demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos Índios, 
entendendo-se como tais as por ele ocupadas em caráter permanente 
(§ 1!! do mencionado artigo)., tem havido evidentes abusos e concessões, 
estendendo-se em demasia os áreas 'l•presclnd(vels à preservação dos 
recursos ambientais necessárias à sua reprodução f(slca e cultural, 
segundo seus usos, costumes e trad/çáes•, como ainda se declara o 
citado preceito constitucional. • 

E continua o Ilustre professor: • Tudo 
depende do entendimento a ser dado à expressão •ocupação em caráter 
permanente", a qual tem sido largamente compreendida., a partir-se 
da afirmação de que se trata de gente nômade., acostumada a percorrer 
Imensos territórios., o que nos conduz a exageros manifestos, 
confundindo-se •ocupação permanente•, com 'ocupação eventual '· • (Ar 
tigo publicado em •o Estado de São Pauto", edição de 25 de lunho de 
1992). 

Por arremate, no preâmbulo da portaria 
244, conhecemos ouho processo admlnfstrattvo ~ FDNAI/BSB/197/92, 
instaurado e prócesso à sotaina, de modo unilateral, direcionado seu 
destino de acordo com as conveniêncais expÚrias da grilagem de terras, 
sem o ccmbeclmento e em prejmso doa RR. Jegfttmos proprletarJoa, 
venia. 

Dentre 08 direitos e garantias 
fundamentais inseridos na Constituição estão os institutos fundamentais 
da ciência processual: -jurls~, aeão, defesa e processo. O 
cidadão é beneficiário de um conjunto de garantias constitucionais do 
processo e tem tutelados sues direitos processuais, enquanto litigante. 

A garantia constitucional do contraditório, implfcita na Constituição, 
vem expressada com clareza: 

LIV - Ninguem será privado da liberdade ou de seus bens 
sem o devido processo legal". 

LV _ Aos Utigantes, em processo judicial ou admin:latrativo, 
e aos acusados em geral são assegurados o 



o contraditório e am,2la defesa, com os meloa e l'9Car808 
a ela Inerentes. 

E, conforme ADA PELLEGRINI 
GRINOVBR, daf porque o processo possui "nâo apenas uma conflguraeáo 
técmea, mas também étlco-poJ(t1ca•. (ln "O Processo em sua Unidade", 
I, ed. Saraiva, 19'18, pg .137) • 

Bem se vê que tais princípios - nao 
foram observados, em momento algum os RR. foram citados ou fntímadoe , 
ou convidados a participar do p:roceaso adm1olstrlivo PURAI/BSB/397/92, 
que serviu de lastro, à origem da portaria. 

O citado jurista, professor MIGUEL 
REALE,com lucidez, observa: •Nada Justifica a outorga de áreas em 
conflito com os direitos que a Constituição també• assegura aos 
clvlllzados1 os quais tê• sido preteridos pelo mito do Índio que, 
de uns tempos para cá, toma conta da Inteligência brasileira.• {op.clt} 

A pretensão do Ministério Público 
Federal, assim é peca de boa eloquência, romântica, contudo, despida 
de amparo legal, vema. 

Veja Excelência, que extribada a ação, 
basicamente, na portaria 244 do Ministerio da Justica e, por assim ser, 
o Autor deveria saber, vema, que •são atos ordinatórlos da 
adm:iuistraeão e portanto só atuam no âmbito interno das repartieóes 
e só alcançam os servidores bierarquisados à chefia que os expediu. 
Tais atos não obrigam aos pa..-ticulares, nem aos funcionários 
subordinados a outras chefias. 

Nesse sentido são as palavras de HELY 
LOPES MEIRELLES: " "São atos inferiores à lei, ao decreto, ao 
regulamento e ao regimento. Não criam, normalmente, direitos e 
obrigações para os administrados, mas geram deveres e prerrogativas 
para os agentes administrativos a que se dirigem. Portarias, são 
atos administrativos internos, pelos quais os chefes de orçaos, 
repartições, ou serviços expedem determinações gerais ou especiais 
a seus subordinados, ou designam sevidores paro funções e cargos 
secundários ••• 11 



E, prossegue o Jurista: •As porta 
rias, como os demais atos administrativos Internos, não atingem nem 
obrigam aos particulares, pelo manifesto razão de que os cidadãos não 
estão sujeitos ao poder hierárquico da Administração Pública. Nesse 
sentido vem decidindo o Supremo Tribunal Federal. (ln •01relto 
Administrativo•, 10!! edição, Editoro Revista dos Tribunais, pg.136 
e 1112). 

Assim, falsa a pretensão do Ministério 
Público Federal. Igualmente falsas suas alegacões, construídas sem 
bases sólidas. 

Os estudos técnicos, que dão suporte 
à portaria 244, são tendenciosos e falsos, haja vista o relatório de 
viagem à área litigiosa feita pelos técnicos indigenistas da Funai : Adão 
Vieira e José Belmino Chaves, em 1986; Relatório sobre a pretensa 
área indfgena datado de 20 de junho de 198'1, da lavra do Mestre em 
Ciência Humanas e Sociais , com área de concentração em Sociologia 
e Antropologia, pela Fundação Escola de Sociologia e Polftica de São 
Paulo; perícia judicial realizada nos autos de Acão de Reintegracão 
de Posse n, 52/8'1; Sentenca Judicial proferida nos autos retro 
referendados; conclusão do Grupo de Trabalho Interministerial criado 
pelo Decreto 94.945 e à vista do reconhecimento in loco da situação 
dá área e, ainda a Ata da 6! reunião ordinária do GTI., e resolucão, 
todos concluiram, sem excecão, que a área não é de posse indigena 
permanente, nem posse imemorial • não existindo vestígios de mãten 
cia de aldeia indÍgena na área. 

Não é verdade a alegação do Ministério 
Público Federal de que trata-se de terra ocupada de há muito pelos 
índios da Comunidade Jaguapiré, certo que o estudo antropológico 
levado a efeito pela FUNAI, no processo PUNAI/BSB/397/92, é 
mentiroso à vista de tantos outros pronunciamentos de experts, revelan 
do-se isolado e tendencioso. 

O A. reporta-se ao litfgio possessório 
que tramita na Justica Estadual, afirmando que não deve ser 
confundido com esta acâo e a prestação jurisdicional que postula, não 
constitui reexame da protecão possessória conferida nos autos possessó- 



-----: ~v~./~~~ 
( T\\ \_)'1 ~"/ \~~ 
~ t".\ ••... -~ :o: . 

f ••. --- - " J !a b:c:~.::~ .. f= -~~:)~,// 
12s 1 ·, •. ~r..·1,. ~ 

possessórios que tramita na .Tustica Estadual. Entretanto, meio"'c!ii' outra 
expressão rogam pela procedencia do pedido , para o fim de se 
determinar aos requeridos que desobstruam a área, permitindo à União 
que, atraveé da FUNAI, proceda a sua demarcação física e à sua 
interdicão, reocupando-a os indfgenas para que possam usufruir da 
mesma, mediante o exercfcio dos seus direitos, assegurados pela 
Constituição Federal. Verdadeiramente um absurdo e um desrespeito 
até, à prestação jurisdicional,entregue pela Justiça do Estado, além 

' .. 

de um desrespeito a esta, YeD!a, reiterados agora com o ajuizamento 
da presente, adrede conhecedor da existência do conflito sendo dirimido 
pela E • .Tustica Estadual, mesmo porque o A. incursionou em todos 
aqueles feitos, até a presente data, nos polos passivos das demandas. 

Alegou também que os RR. ajuizaram 
interdito proibitório perante a Justica Estadual, dispondo de protecão 
judicial, e porisso os RR. impedem que a União demarque e interdite .. a area. 

Todos os argumentos dispendiõi>s · pelo 
Autor, foram dirigidos contra a decisão do Juiz da Comarca de IgÜatemi 
que concedeu liminar no Interdito Proibitório. E a desprezar tal 
decisão, o A. àjuizou cautelar perante este E.Juízo Federal, como 
se o procedimento do inconformismo, ou a revogação da liminar deferida 
no Jufzo de Iguatemi, estivesse na apreciação da Justiça Federal, 
através de cautelar inominada, com deferimento de liminar. 

E as razões da recusa dos RR. , 
impedindo que os indfgenas , Comunidade ou a Funai, ingressassem 
no imóvel a que foram reintegrado anteriormente, tinha suporte legal, 
quer seja, através do mandado proibitório da lavra do culto lUÚO 
Bstadual, aliás, competente para dirimir questões sobre invasões de 
terras de particulares, por indfgenas, assim exaustivamente decidido. 

Acresca-se que as manchetes dos 
jornais, telegramas entre Delegacias da Funai e os demais documentos 
que instruiram a acão cautelar, demonstraram sem sombra de dúvida 
que o A. utilizam de tal expediente, como engrossador de suas 
alegações. E, no sensacionalismo da matéria, revela o ânimo claro de 
apossamento da terra pelos indfgenas, escudados na portaria 244 que, 
por incrível que pareça, baseada em processo administrativo defeituoso, 
em desprezo ao contraditório, concluído unilateralmetne, desprezando, 
ignorando, de modo irreverente, que a disputa da posse estava sendo 
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dirlmida junto ao Poder Judiciário (Estadual e Federal). Se afigura 
aos RR. o desrespeito ã própria independencia e soberania dos Poderes, 
quando parecem-lhes que o Poder Executivo procura demonstrar 
superioridade, passando por cima do Poder Judiciário, isto sem contar 
que alguns assim creem, conforme o Autor, crente que a portaria 244, 
chega agora extrlbada em relatório antropológico tumultuoso, extrlbada 
em procedimento administrativo novo, adequando-o à Constituição nova 
(à sotaina, porque o processo administrativo da aldeia jaguapiré, tem 
o numero FUNAI/BSB/3742/85 e já concluíra que a área não era posse 
permanente indÍgena) e vai logo declarando posse permanente, quando 
a disputa, existe há mais de seis anos e se aguarda um pronunciamento 
final do Poder Judiciário. Equivoca-se , deliberadamente. 

As citacôes jurisprudenclais que 
ilustram a inicial do A. , não se prestam ao deslinde desta questão, 
haja vista referendarem a área reconhecidamente habitadas pelos 
silvícolas, o que não é o caso, isto porque a área disputada jamais 
serviu de posse permanente, exaustivamente demonstrado retro. 

O A. afirma altíssimo estado de tensão 
na área, denunciando que os indígenas estão acampados e ocupando 
dois tereos da totalidade da área e que oe tndfgenas pretendem reocupar 
o restante de suas (???) terras a qualquer preço, tornando-se a queá 
tão delicadÍssima na região, tornando iminente o conflito armado. Não 
é bem assim, venia. Em verdade, conforme constam dos relatórios 
de indigenistas da Funai que instruem o processo administrativo 3742/85 
( que foi escondido ??? ) , os fndios são usados por elementos do CIMI 
e PKN a reforçar a invasão, criar atritos e chamar atenção da FUNAI, 
de outros Órgãos governamentais e até da opinião pública. 

Recordam-se os RR. que ~ próprio 
signatário da peticão inicial, quando esteve !!2 gabinete do Juiz de 
Direito da Comarca de lguatemi, exibindo liminar tfeferida em cautelar 
inominada (para demarcação da área) , compareceram aproximadamente 

. 25 (vinte e cinco) fndios, pintados para a guerra, além de canal de 
televisão e reporteres. Os Índios ostensivamente corriam em volta do 
Forum, gritando e brandindo os braços, enquanto a imprensa procurava 
gravar ,entrevista. A presença dos indigenas e a imprensa, eram 
absolutamente dispensáveis, venia. É o direito da forca, direito· de 
mão Única que, eventualmente impressiona, atingindo até a opinião 
pública. 



- ·- ·- 4 ----- - ---·· -- 

"'<" .•.• 

\ 
1. 
1 

1211 

Por Último a referencia que o A. faz 
sobre a protecão de interesse de caráter coletivo, sendo a posse 
indÍgena constitucional, envolvendo uma gama de bens jurídicos 

direito de um povo ao seu habitat, na acepcão 
que revela interligacão do Guarani com a terra dos 

representando& pelo 
Guarani do tekoba 
seus antepassados, igualmente não prospera. 

O argumento de que este ou aquele 
trecho , ou área, do território nacional deva ser considerado reserva 
indfgena - ~kohá (aldeia) ou ~ (território), no caso específico 
ventilado pelo A., não pode ter validade jurídica, uma vez que seria 
aplicável a qualquer ponto do território brasileiro onde se encontre 
quaisquer vestígios de ocupacão indfgena, com base no princípio da 
isonomia. Alegam, os indfgenas da pretensa aldeira Jaguapiré (porque 
em verdade esses índios provieram e habitavam a Aldeia Ramada-Porto 
Sossoró) a existência de cemitério, jamais visto ou reconhecidos nas 
visitas feitas por técnicos da FUNAI, condicão fundamental para a 
demarcacão do TEKOHÃ/ ALDEIA ou do TETÃ( Território). Este era 
o espfrito do legislador constitucional de 1969 na perquirição da posse 
imemorial. Agora com o advento da nova Carta, fala-se de posse 
permanente e têrras tradicionalmente ocupadas por indfgenas, tudo 
reformulado (inclusive o procedimento administrativo, suporte da 
portaria 244). Mas só para ilustrar, a questão do cemitério é 
insustentável em termos práticos, vez que existem milhares de cemitérios 
indfgenas espalhados pelo território brasileiro, inclusive dentro dos 
limites urbanos de grandes cidade, como por exemplo: são Paulo, 
Manaus, Niterói, etc ••• 

fundamentos e nas razoes de 
Leira de Moraes requerem 

Assim, com base nos jurídicos 
fato arroladas, Octávio e Elza Junqueira 
a Vossa Excelência sejam aceitas as 

preliminares arguidas, reconhecendo-se a conexão, ou julgando extinto 
o feito antecipadamente. Caso, no entanto, sejam superadas as 
preliminares, o que se admite para argumentar, requerem seja a 
presente acão julgada improcedente, para o fim de não dar provimento 
as pretensões do Ministério Público. condenando-o ao pagamento de 
custas, honorários de sucumbência e demais cominaçÕes legais. 

Protestando provar o alegado por 
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por meio de todas as espécies de provas em direito admitidas, 
especialmente depoimento pessoal , oitiva de testemunhas, exames, 
juntada de novos documentos, requisicão de documentos e expedição 
de cartas precatórias. 

Termos em que, 

Pedem Deferimento. 

Jguatemi-MS., 09/novembro/1992. 
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