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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3! REGIÃO 

MANDADO DE SEGURANÇA 

PROCESSO N2 92.03.36100-6 

IMPETRANTE: OCTAVIO JUNQUEIRA LEITE DE MORAES E CÔNJUGE 

IMPETRADO : JUÍZO FEDERAL DA lª VARA - MS 

LITISCONSORTE PASSIVO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERA~ 

RELATOR : JUIZ SILVEIRA BUENO - lª SEÇÃO 

R E L A T Ó R I O 

O SENHOR JUIZ SILVEIRA BUENO: - Octávio Junqueira 

Leite de Moraes e sua.mulher ajuizaram o presente mandado de s~ 

gurança contra ato do M. Juiz da lª Vara Federal de Mato Gros 

so do Sul, que concedeu a medida liminar em ação cautelar pro 

movida pelo Minist~rio P~blico Federal e União Federal contra 

os impetrantes. 

Ar. decisão atacada foi proferida pelo ilustre 

Juiz Domingos H. L. Braune, para permitir a continuidade dos 

trabalhos de demarcação de área indígena por parte da FUNAI,c~ 

jos trabalhos estavam sendo ameaçados pelos impetrantes. 

Os impetrantes alegam, em síntese, que em maio de 

1992 propuseram interdito proibitório contra os silvícolas das 

tribos Kaiwa e Guarani, eis que a sua posse mais que trintená 

ria estaria sendo ameaçada, tendo obtido da digna autoridade j~ 

diciária estadual da Comarca de Iguatemi a competente liminar. 

Esclarecem que na mesma data do ajuizamento da demanda foi pu 

blicada no D.O.U. Portaria do Exmº Sr. Ministro da Justiça de 

terminando a demarcação da área indígena de Jaguapirê, num to 

tal de 2089 ha., dos quais 700 coincidem com área da propried~ 

de rural de seu domínio e objeto do interdito. 

Por esta razão sustentam que a liminar atacada no 

presente 11writ11 menosprezou a decisão do M. Juiz estadual em 
sentido contrário, especialmente se se atentar para o fato de 

existir ação de reintegraçio de posse promovida por eles con- ~ 

tra a FUNAI, com trânsito em julgado. 

Por todas estas razões sustentam que o ato ataca 
do é ilegal e constrangedor ao seu direito líquido e certo de 
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não vir a ser turbado na posse do imóvel, quer pela presença 

de estranhos - Índios ou não Índios-, quer pela atividade de 

demarcação da área por parte da FUNAI. 

O pedido de liminar foi por mim indeferido, emdes 

pacho do teor seguinte: 

"Vistos, etc. 

A medida liminar concedida pela digna autorid~ 

de coatora cirr.unscreveu-se à demarcação da área 
tida por indigena resguardando, desse modo, a 

posse dos impetrantes. 

Assim sendo, embora os impetrantes aparentem s~ 

rem portadores do bom direito entendo ausente 

o "periculum in mora" cuja conjugação se faz n~ 
cessária para a concessão da liminar. Isto po~ 

to, solicitem-se as informações. Após a sua che 

gada reexaminarei o pedido de liminar. 

Os impetrantes deverão promover a citação dos 

li tisconsortes no prazo de 20 dias, os quais p~ 

derão, querendo, oferecer resposta em 10 dias~ 

As informações prestadas pelo ilustre Juiz Fábio 

Prieto de Souza sustentaram a correção do ato impugnado, bemco 

mo da decisão proferida por este Relator. 

Esclareceram, ademais, que a situação de conflito 

na área indígena restou desarmada com a ponderada decisão do 

seu colega. 

O parecer de fs. 59/62 da ilustre representante do 

"Parquet", Drª Márcia Dometila Lima de Carvalho, opinou pela 

inexistência de direito liquido e certo dos impetrantes,de não 

serem turbados na posse, eis que a decisão judicial invocada 

foi expedida por autoridade absolutamente incompetente. Com} 
efeito, tratando-se de causa versando sobre terras de interes- 
se de indígenas, é competente para julgar, a Justiça Federal. j 

Na condição de litisconsorte, manifestou-se o Mi 

nistério PÚblico Federal às fs. 66/69, pela denegação da ordem. 

É o relatório. 
~-::. 
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VOTO 

A ordem a meu ver não pode ser concedida, por duas 

- razoes, ao menos. 

Em primeiro lugar os impetrantes foram buscar a pr~ 

teção de sua posse perante um juiz incompetente. Deveras, tra 

tando-se de ação proposta contra um ente federal, como é a FU 

NAI, deveria ela ter sido ajuizada perante um Juiz Federal e não 

perante o Juiz de Direito da Comarca de Iguatemi, no Estado de 

Mato Grosso do Sul. É o que determina a Constituição da RepÚbli 

ca, no art. 109, nº I: 

"Art. 109. Aos juÍ.zes federais compete proce§_ 

sare julgar: 

I - as causas em que a União, entidade autár- 
; 

quica ou empresa publica federal forem inte- 

ressadas na condição de 
; 

assis- autoras, res, 

tentes ou oponentes, exceto as de falência,as 

de acidentes de trabalho e as sujeitas à Jus 
tiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;" (gr1:_ 

fos nossos). 

Mas não é só. A causa envolve disputa sobre direi 

tos indígenas e segundo o que dispõe o inciso XI do mesmo arti 

go, ela é de competência desta Justiça. 

Por outro lado, a matéria "sub judice" envolve área 

que teria sido ocupada tradicionalmente pelos indigenas ~ pelo 

menos há ato do Exmº Sr. Ministro da Justiça atribuindo ao ter 

reno esta característica~. Como a Constituição atribui o domi 

nio destes terrenos à União Federal, reforça-se a imperiosidade 
da causa estar submetida à jurisdição federal e não estadual co 
mo pretendido pelos impetrantes. 

Portanto, bastaria a questão da competência~ que 

no caso é absoluta - para demonstrar que os impetrantes não têm 
- razao. 
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Em segundo lugar, há que se considerar que a medi 

da cautelar em curso perante a lª Vara Federal de Campo Grande 

foi ajuizada pelo Ministério PÚblico Federal, no exercício de 

sua competência de defesa judicial dos direitos e interesses das 

populações indígenas. Com efeito, a demanda visou a defender a 

aplicabilidade da Portaria do Exmº Sr. Ministro da Justiça, que 

em face de processo administrativo regular, determinou a demar 

cação das terras indígenas situadas em área parcialmente coinci 

dente com as dos impetrantes. 

Não pretendeu o Ministério PÚblico Federal anular 

a decisão proferida pelo M. Juiz estadual incompetente para ju! 

gar a causa, até porque o interdito proibitório visava à prote 
ção da posse e não a impugnar o ato ministerial. Tanto é assim, 

que a inicial daquela demanda não se volta, e nem poderia, con 

tra a Portaria Ministerial. 

Assim, nem se pode falar em conflito de decisões j~ 

diciais, eis que a do juiz estadual volta-se contra a invasão 

dos Índios e a do juiz federal assegura a atividade administra 

tiva da FUNAI no sentido de promover a demarcação da área indí 

gena. Desse modo, ainda que proferida por juiz competente a li 

minar do interdito proibitório não poderia ser invocada valida 

mente pelos impetrantes, para evitar a demarcação da área 

Assim sendo, tenho que os impetrantes não ostentam 

qualquer direito liquido e cer~o de não serem molestados na po~ 

se, capaz de ser invocado contra a FUNAI, no que respeita ao cu~ 

primento da determinação do Ministro da Justiça com vistas à d~ 
marcação das terras indígenas localizadas na área coincidente 

com a da sua Fazenda. 

Isto posto, e salientando que a decisão impugnada 

foi proferida com extrema prudência, denego a presente ordem. 

É o meu voto. 

JUIZ SILVEIRA BUENO 

Relator '' 
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SEGURANÇA N2 92.03.36100-6-MS A 

OCTAVIO JUNQUEIRA LEITE DE MORAES E CONJUGE 
ELZA LEITE DE MORAES ANDRADE 
JUÍZO FEDERAL DA lª VARA - MS 
EXMº SR. DR. JUIZ SILVEIRA BUENO 

EMENTA 
MANDADO DE SEGURANÇA - CONSTITUCIONAL - ATO 

JUDICIAL QUE DETERMINOU A DEMARCAÇÃO DE TERRAS TRADICIO 
NALMENTE OCUPADAS PELOS INDÍGENAS - ALEGAÇÃO DE DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO DOS IMPETRANTES DE NÃO SEREM PERTURBADOS 
NA POSSE - INVOCAÇÃO DE LIMINAR CONCEDIDA POR JUIZ ESTA 
DUAL NESTE SENTIDO - INCOMPETÊNCIA DESTE ÚLTIMO PARA DE 
CIDIR CAUSA PROPOSTA CONTRA A FUNAI E TENDO POR OBJETO 
TERRENOS DO DOMÍNIO DA UNIÃO - ORDEM DENEGADA. 

- Não ostenta direi to liquido e certo de não 
ser perturbado na posse o impetrante que obteve decisão 
a respeito de juiz estadual incompetente "ratione perso 
nae!' e em razão da matéria, nos termos do art. 109, nº s 
I e XI da Constituição da República. 

- Por outro lado, nada de ilegal ou abusivo 
contém decisão proferida por juiz federal - .competente - 
em causa promovida pelo M.P.F., no exercício de atribui 
ção constitucional de defesa dos direi tos e interesses in 
digenas feridos pela resistência oposta pelos impetran".: 
tes à demarcação de área que foi declarada de tradicio 
nal ocupação pelos indígenas, por ato do Exmº Sr. Minis= 
tro da Justiça. 

MANDADO DE 
IMPETRANTE 
ADVOGADO 
IMPETRADO 
RELATOR 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos 

em que são partes as acima indicadas, acordam os Juízes 
da 1ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, na 
conformidade da ata do julgament9, por maioria, em dene 
gar a ordem, nos termos do relatorio e do voto do Juiz Re 
lator. 

são Paulo, 18 de novembro de 1.992. 
(data do julgamento) 

Silveira Bueno - Relator 
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RELATOR: Exmo. Sr. JUIZ SILVEIRA BUENO 
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AUTUACIO 

- ~ IMPTE 
IMPDO 
LIT.PAS 
PROC REP: 

OCTAVIO JUNQUEIRA LEITE OE MORAES e conJuge 
JUIZO FEDERAL DA 1 VARA MS 
Mlnisterl.o Publico Fe~eral 
JOAO HELIOFAR OE JESUS VILLAR 

ADVOGADOS 

ADV ELZA LEITE DE MORAES ANDRADE 

SUSTENTACÃO ORAL 

AOVa. ELZA LEITE DE MORAES ANDRADE. 

CERTIDlO 

certifico que a Egrégia PRIMEIRA SECAO ao 
apreciar o processo em epígrafe, em sessão real lzada 
nesta data, proferiu a seguinte decisão: 

/ \ 
''A Secao, por maioria, denegou a ordem, os 

termos do voto do Senhor Juiz Relato~, n- 
cldo o Senho.r Juiz JORGE SCARTEZZINI a 
concedia. Ausente, justlflca.-áâmente se- 
nhor Juiz SOUZA PIRES." / / ~ 

I 
_/'; ~ / / / (J. ./' 
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