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As preliminares argUidas peloF rius nic 

tªm fund~mento. embora m~re~am ~espeito e cuidadosa anil1se. 
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Quanto a questio da legitimidadE, o 

interesse jurídico do Ministério Pdbl ice enquanto Órgio defensor 

da sociedade, manifesta-se seja pelos textos constitucionais que 

lhe atribuem a defesa da causa indÍ9enaF seja pelo próprio 

cariter coletivo dos interesses da comunidade Jaguapiri. 

i verdade que os rjus sustentam que os 

interesses da Comunidade Indígena Jaguapiri não podem ser 

chamados de coletivos. Nio é assim. Um interesse que diz respeito 

a toda uma comunidade de pessoas ide que natureza? (Fala-se em 

interesse nio porque entende o Ministirio P~blico Federal que nio 

existam direitos coletivosF mas tio-somente por urna questio de 

ticnica processualp Ji que a existincia do direito da parte s6 

reconhecida ao final da aç:ão). 

' e 

A classificaç:ão dos direitos ou 
em individuais~ difusos e coletivos deve ser 

esclarecida. H' direitos cuja titularidade i determinada e o bem 

obJeto desse direito~ perfeitamente divisível e individualizado 
ou individualizivel •• Tome-se como exemplo a questio do bloqueio 

de cruzados novos. Embora haja um grande n~mero de pessoas 

atingidas. o interesse em questio nio i coletivo. O correntista 

Aque teve seu dinheiro bloqueado nio tem o mesmo inter- esse d o 
correntista B que tambim sofreu a mesma lesio com o bloqueio. E 

por quÊ? Porque A quer o seu dinheiro de volta e nada lhe diz 

respeito o dinheiro de B. Hi uma identidade entre as causas, Ji 
que ambos sio vítima~ do bloqueio determinado pelo Banco Central, 
porém~ os interesses são distintos. Como há porénh ESS::?. 
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identidade, que permite aglutinar as causas, fala-sE em direitos 

individuais homogineos. 

O mesmo nio ocorre com os direitos 
col E:?t i vos. interesse: o aqui diz respeito toda a uma 
coletividade:. O melhor exemplo que e:sclare:ce: a questão i dos 

cond6minos de um edifício de apartamentos que tim interesse: na 
não-alte:~a~ão da fachada do respectivo Prédio. Titular desse: 

direito nio i o cond6mino A ou B. Ambos o são conjuntamente: e 
nenhum 

direito, 
isoladamente:. dada a caracte:ríst ica indivisível do 

embora seja a titularidade: pertencente: uma 
coletividade determinada. Trata-se aí de: interesse: coletivo <No 

exemplo dos condBminos o Minlstirio P~blico não i legitimado a 

agir, pols esses interesses nio são indisponíveis, ne:rn afetam a 

soci~dade, embora caracterizem interesses coletivos). 

são ainda, os c:ham'c\dos 
interesses difusos. Aqui não hi a determina~ão da titularidade. O 

direito pertence a toda a sociedade de determinado local. O 

direito a um meio-ambiente saudivel é o melhor exemplo. EssE 

dir~ito neru pertence: a uma coletividade determinada, e muito 
menos pode ser dividido ou individualizado. Essa indivisibilidade 

do direito e a impossibilidade de determinar sua titularidade 

gerou o conceito dos interesses difusos. 

Feita essa tentativa de esclarecimento, 

diante dos exemplos dados é ficil perceber que os direitos de uma 
c:omunidade indígena~ garantia de um espa~o para o seu habjtat 
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ciec~rrente de posse permanente anterior a quem quer quE scJar 

dev~m ser classificados como coletivos. O direito não .é do índio 

A ou B da comunidade e nem pode ser dividido, repartido e'htre os 

resp~ctivos membros. O direito i indivislvel, e corno tal, de toda 

a corounidade, coletivo, portanto. 

DessE rnodq, nio procedem, em que pese o 

respeito que merecem, os argumentos dos réus no sentido de que o 

Ministirio P~blico Federal nio postula por interesses coletivos 

indisponíveis, razão por que não se pode falar em ilegitimidade 

ativa para a causa (Constituiçio Federal art. 129, III). 

No item 1.1.2 da pe~a de fls. 145/172 os 

riut usam inadequadamente a figura do interesse processual para 

sust~ntar novavemte a ilesitimidade do Ministirio P~blico 

Federal, cuja irnprocedincia J' ficou demonstrada. 

No item i.i.3 os rfus argumentam que a 

imprdpria porque visa a tutelar interesses diversos; 

quais sejam, interesses coletivos, assegurar os trabalhos de 

dem~rcaçio da irea indígena e a defesa do patrim6nio p~blico. 

c omp~- e en der • 

Eis aí um argumento difícil de se 

A a,io não i cabível pois visa a ·tutela de· ·virios 

int~~esses (o interesse do patrimônio da União Federal - que é a 

querr toca o domínio - e da comunidade indígena>. O silogismo dos 

réu~ é defeituoso. Eles estabeleceram uma premissa e concluíram. 

Esquê'CETam, porim, de acrescentar outra premissa ao seu 
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raciocínio que justificassE a conclusio. Por que i que uma açio 

que postula por prestaçio jurisdicional que satisfar~ interesses 

diversos (sendo que todo estes interesses legit imaru o Ministério 

P~blico Federal a agir) nio i cabível? 

No item i.i.4 os rius sustentam a 
conexio desta a~io com outras que tramitam no Juízo Estadual. 

Essa questão deveria ser discutida com 

maior profundidade. Mas isso nio seri feito neste momento. O que 

cabe aqui 7 a rigor7 ~ concordar com a contesta~io neste ponto. 

Isso mesmo. Admita-se que as a~ões sio conexas. E daí? Deve o 

Juízo Federal remeter os autos a Justiça Estadual? 

As ac;ões versam sobre interesses 

indígenas e da Uniio Federal. Conclui-se que sio conexas. Qual a 

soluc;io proposta na contesta~io? devem ser julgadas pela Just·i,a 

Estadual. O equívoco é evidente. 

O fundamento dos reus para a remessa dos 

autos i a preven~io da competência do Juízo da Comarca de 

J:guatemi. Esquecem-se, contudo, que a preven~ão pressup~e dois 

juizos, em tese, competentes para a mesma causa. A competincia de 

um d os J1.1. í zo s cessa em favor do Juíza que se tornou prevente, a 

partir do momento da ocorrência do fato que gerou a preven~io. 

Dessf: modo sd cabe falar em preven,ão quando se trata de 

incompetincia relativa. Em se tratando de incompetincia absoluta 
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dE uo, dos dois Juízos~ é erro grossEiro falar-se em preven~io. 

mix1me: quando SE sustenta que o Ju{zo prevento to absolutamentE 

incompetente: para processar e julgar a causa em questão. 

Quanto ao méritorpode-se 

defesa dos réus na a1ega~ão de inexistência do fato 

resumir a 

constitutivo 

cio direito alegado na inicial. Alega-se na inicial que as terras 

objeto do litígio sio indígenas er conseqllentementer em 

obedi€ncia ao texto do art. Con1Stituiç:ão 

Federal/88F devem ser desocupadas em benefício da Comunidade 

indígena. Esse fato é negado pelos réus. 

se vai 

A soluç:âor portantor dependerá do que 

apurar na fase instrut6ria. 

Convim porém esclarecer um ponto muito 

explorado na c on t es t ac âo , q1.1e se refen~ a r-e s o l uc ão de um Gn.1po 

de Trabalho Interministerial que não reconheceu a área em litígio 

como de ocupa,io permanente indígena. 

/ 
f 

/ Ls s o 

Qual o valor probante dessa resolu,~o? 

E importante7 Já que os r~us apegaram-se a essa resolu~io 

apa i xon ad amerrt e , 

Primeiro i bom esclarecer o seguinte: O 
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que vem a ser esse GTI? 

Conhecido pejorativamente como Grupão 

pelos estragos que causou aos interesses indígenas7 o GTI foi uma 

criação do Decreto nQ 94.945 de 23.09.87 <cf. art. 3Q). 

O papel dessa equipe consistia em 

analisar proposta de demarca,io da FUNAI. Ou s€Jar a FUNAI 

realizava o estudo ticnico das áreasr conclui~ pela Posse 

indígena e Propunha a demarca;ão. Ao contr~rio do que hoje 

ocorre7 essa proposta nio ia ao Ministro da Justiçar mas sofria 

um privio exame do GTI <v. composiçio do Grupo no artigo 3Q do 

Decreto nQ 94.945/87). 

; 
t. 
/ 

I 
Sujeito às mais variadas ingerências 

políticas - pois de sua composi~io participavam agentes do INCRA7 

do órgão fundiirio estadual. da Secretaria de Seguran,a Nacion•l. 

etc - embora criado para dar maior seriedade E respaldo a 

proposta de demarca,io da FUNAIT o grupio manifestou atua,io 

t contriria e atentatória aos interesses das Comunidades indígenas. 

Aqui no Estado. Proposta ~ deruarcai;:io 

pela FUNAIT precedida de estudo ticn\co de reconhecimento das 

ireas Jaguarir Guasut~. Takuarity-Ivykuarusur Jaguapiri. Cerrito, 

Sete Cerres e Jarari. o grupio, sem nenhum estudo ou 

1·evantamf~nto. c on c l u i u , sem q1.1a1que.-r f'1Jndamentai;:âo ou 

Justificativa. que nenhuma das irea~ - com excec:io de Cerrito 

/.,/". -. ;::. 
/ 
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identificada come clF posse permanente indígena. 

Desse grupão abortou modo, o 

sumariamente um trabalho desenvolvido penosamente durante anos 

pela FUNAI no Estado. 

Curiosamente, a ~nica irea reconhecida - 

Cerrito, era ocupada pela Igreja Católica. - 

' / 

Como a criaç:io legal da necessidade de 

um Grupo Interministerial aprovar a proposta de demarcaç:io se 

revelou contriria aos interesses das comunidades indígenas (nio 

sd neste Estado, mas em todo o País) o requisito foi s1Jpr imido 

pelo Governo Federal com a ediçio do Decreto nQ 22 de 04.02.91, o 

qual revogou o Decreto nQ 94.945/87 (o que criava o grupio). 

o Decreto FUNAI concentrou na a 

realizac:ão de estudos ticnicos, sujeitando a proposta 

demarca~io exclusivamente a apreciaçio do Ministro da Justiç:a a 

quem se cometeu o poder de declarar as terras como de posse 

permanente indígena mediante Portaria~ com a conseqUent·e 

r 
1 
1 

determina~ão de demarca~ão e interdi~âo da área ao trânsito de 

não-índios. 

Foi o que aconteceu neste caso. 

de rumos.~ óbvio que uma declaraçio de um 

Houve 

uma corredio 

,.... 
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Interministerial nio tem o condio de suprimir os efeitos da posse 

indígena. Reconhecendo isso, a Uniio refez os estudos e editou a 

Portaria que consta dos autos às fls. declarando a área Jaguapiré 

como de posse permanente indígena. Esse ato i formalmente 

perfeito, e se presume legítimo, como de resto todo ato 

administrativo - e revoga ou reconhece a ineficácia do parecer do 

Grupo Interministerial, conforme os princípios do ato 

admin1strativo, cuja declaraçio de ine~icácia ou revoga~io pode 

ser concretizada pela própria Administraçio. 
------ - --- - - ! 

i 

A própria ata da 6~ Reunião Ordinária do 

GTI Juntada pelos réus, demonstra o quanto esse Grupo sem nenhum 

fundamento científico, refutava os estudos da FUNAI (fls. 193 e 

seguintes), 

Enfim, será novamente comprovada nos 

autos que a área i indígena, embora tenha sido totalmente 

descaracterizada pela aç:io dos r~us. 

Portanto. demonstrado que não procedem 

as argumentaç3es dos rius, espera o autor que prossiga o feito~ 

atendendo-se ~ urgincia da causar para ser o pedido ao final 

julgado procedente. 

Tendo em vista o interesse da FUNAI e da 

União Federal no resultado do julgamento da causa, ainda que 

tardiamente, pede o Mini st é-ri o Púb l'i e o Federa 1, a i nt i maç:âo dos 
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respectivos representantes Judiciais para que manifestem o 

interessE dessas entidades no feitoM 

Campo Grande~ 20 de novembro de 1992. 

41 . 
JO!O Hef'/t~--~ESUS VILLAR 

Procurador da Rep~blica 
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