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FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - PUNAT (D'R. ,TOCELYN SA 

LOMÃO), COMUNIDADE INDÍGENA DE JAGUA.PIRE: (DRS. ANA 

VAL:t':R!A DO NASCIMENTO ARAÚJO E RAH~.UNDO SfHGIO BAR 

ROS LEITÃO) E UNIÃO FEDERAJ. (DR. EL'l'ON GRERSEL - PRO 
CURADOR DA REPÚBLICA) 

OC'I'ÃVIO JUNQUEIRA LEITE DE MORAES E~ OUTRO (DRS •• ll.'l'I 

NOE:L LUIZ CARDOSO E LAURINO DE .A.LBUQUERQtJE i 

APELANTES 

i~ ?EL1\D0S 

OCTÃVIO JUNQUEIRA LEITE DE ' 
MORAES e sua mu.lher ELZA JUNQUEIRA LEITE DE MORAES propuseram ' 
AÇ.Ã.O DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE combinada com PERDAS E Dll.NOS con 
t:'.'."f.i S1~LVfCOLAS DA ALDEIA IND!GENA ".PORTO SOSSORÔ"' e ÓRGÃO RE.PRE 

f;EtJi:l~A~l'IVO DA FUMAI - FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, com sede em 

B.::as.i LLa .. ·DF@ r representada pela Delegacia Regional em c·~rnpo Gran 
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A ocn-ecnga veio 

fls. 624/630, julgando procedente o pedido da Rcintcgr~ç~o de 

Posse e condenando a Comunidade Indígena, bem como a FUNAI ao 

pagamento de PE~DAS E DANOS a serem apurados em liquidação de 

sentença, e aJ.pagamento das despesas do processo. 

INCONFORMADOS, apelaram tem 

pestivamente, a FUNAI I a COMUNIDADE INDÍGENA JAGUAPI!m e a UNIÃO 

FEDERAL~ 

TODAS as apelantes argúem c,2 
mo preliminar( a nulidade da sentença por absoluta incompetên-' 

eia de Juízo, invocando o artigo 109, XI da Constituição Fede 

.ral vigente. 

A UNIÃO, às fls. 707 salien 

ta que "não se pode falar em coisa julgada ou eficácia constitu 
tiva da decisão anterior, posto que, de nenhuma destas decisões 

foi intbQ.ada a União, que aliás jamais foi ouv i da nos autos" .. 

r' 
J 

DIZ ainda e~ta última ap~la~ 

te que, sendo absoluta a incompetência, cabe a arguição em qual 

quer tempo ou grau de jurisdição, segundo o artigo 113 do Códi 

go de Processo Civil. 

A UNIÃO alega interesse na 

causa também à conta de que, o imõvel questionado compreende 
terras devolu·~as situadas na FAIXA DE FRONTEIRA e que, assim, 

"jamais pertenceram ao Estado de Mato Grosso", sendo nulos os 

títulos dominais dos autores-apelados. 

A FUNAI e a COMUNIDADE IND! 

GENA arguiram mais, preliminar de IMPOSSIBILIDADE JURfDICA DO 

PEDIDO invocando os artigos 231 e parágrafos da Constit~ição F~ 

deral, bem como o artigo 20, XI da mesma carta. Dizem ser impos •• 
sível a constituiçãó de direito de possé por particular, sobre 

- _. .. . - . .. . .. - . .. . .. - - . - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:- - - - - - - - - - .., - - - - . 



~ 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST1\D0 DE MATO GROSSO DO SUL 

PROCURA.D0/1.IA.-GERAL DE JUSTIÇA. -3- 

gleba ocupada puL coroun í.d ade indígena, desda t~mpos imemorif.l i s , 

A Comunidade Indigena Jagua 
piré, em suas razões de apelação também alega cerceamento de d~ 
fesa, dizendo que o MM. J~iz de Direito desprezou a necessidade 
da pericia antropológica. 

ENQUANTO a UNIÃO se limitou 

a arqulr a rreliminar de incompetência de Juízo, as outras du~s 

apelan~es se roport~m ao mirito~ A1~gando f~lta de prova de p~s 
~~ ~nLerior dos autorco, fragilidade da prnvn pericial levada a 

~feito e, que a sentença recorrida negou vigência ao artigo 231 
da Constituição Federal. 

EM contra-razões, os apela 

dos dlzem que o momento oportuno para a arguicão da incompetên 
cia absoluta é a contestação, ou a primeira oportunidade de fa 
lar nos autos. Rechaçam a preliminar de impossibilidade jurídi 
ca do pedido dizendo que a Portaria 244/92, do Ministério Justi 

ça, que declarou a posse permanente indígena, alcançou esta 

Ação Possessória já em curso, há anos. Acrescenta que compete 
ao Poder Judiciário e não ao Ministério da Justiça, dirimir con 
fllto possessório. 

ALEGAM que não houve cercea 
mento de defesa e sim, foi garantido tratamento igualitário às 

partes, observado o principio do contraditório. 

PEDEM a confirmação da sen 
tença, entendendo estar provado que sofreram esbulho por parte 
dos Índios e que o título de propriedade dos apelados está re 

?ootido de ll~ura e lPryiti1ni~~~~. 

OS apelados se omitiram em 
contra-ar~~zoar o recurso manifestado pAla União. 

y 
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As fls~ 731/733, a Promoto- 
Lia de Justioa,manifeitou-sP- pelo açolhimento da rreliminar le 
vantada pela União Federal. 

NÃO é outro o nosso entendi- 
mento. 

A competência em razão da ma 
téria é inderrogável, segundó a regra inserta no artigo lll do 
Código de Processo Civil. 

O artigo 109, XI da Consti 
tuição Federal, fixa a competência dos JUÍZES FEDERAIS para prQ 

cessar e julgar "a disp~ta sobre direitos indígenas". 

TRATA-OE, il'l.duhiie.J.'.TOlroontlii , 
de norma que estabelece competência ªratione materiae~. Logo, 

a infringência a esses preceitos redunda em INCOMPETENCIA abso 

luta, que, "dave ser declarada de ofício e pode ser alegada em 
qualquer tempc> e grau de jurisdi.c;ão". (art. 113 do Código de 
Processo Civil). 

OS apelados contrariam apre 
liminar de incompetência de Juízo alegando que, o ~omento certo 

pnrn a arguição oa matéria é a contestação ou primeira oportuni 
dade de falar nos autos. Todavia, não têm razão, porque, em sen 

do absoluta a incompetência, não se opera a preclusão. 

já âécidiu que: ºa decisão que rejeita preliminar de incompetên 
eia, no curso do processo, não faz coisa julgada, antes de pro 

ferida a sentença final", RTJ 99/788. Republicada no Dicionário 

Jurisprudencíal da eminente Des1 Dagma Paulino dos Reis, às fls. 
287. 

O Cuprcmo Tribun~l 

--- ---·- 
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ASSIM, é oportuna a discus 
são da preliminar nesta fase recursal. 

ADEMAIS, na sentença o douto 
magistrado analisou: 

"A preliminar de inçornpetência deste juízo para apre 
ciar e decidir a presente demanda, suscitada pela 

Requerida e pela Assistente Litisconsorcial, consi 
dero improcedente e impertinente, já que, exaustiv~ 
mente debatida e decidida na transcurso da lide, c2 
mo se infere da Exceção de Incompetência, interpos 

t~ pela requerida contra os As. - Autos n2 113/87 
decidido em 12.6.87 (fls. 123/125)F julgando-se a 
improcedente"~ 

HÃ de ver-se que a decisão 

~eferida pelo douto Juiz, data de 1987, antes portanto da vigên 

eia da atual Constituição Federal, que estabeleceu a competên 

cia "~atione matflri~AH, pnrtRntn, ~P nAt11rP~~ ARRnTJJT~. r~~~ oi 
juizss federais proceEcaram e julg~rem üs disputas sobre direi 
tos indígenas. 

A nova Constituição Federal, . 
encon l. r t'111 r."::.t~ processo em cur so ia, tirmou regra nova de oompc- 

tência. Em se tratando de competência absoluta, a lel nova tem 

o condão~~ influir jã nos proces~oR pAndAn~es, ~em embargo do 
princípio da "perpetuatio jurisdicionis". 

~ o que leciona HUMBERTO TEO 
DORO JÚNIOR: 

"Dá·-se alteração do estado de direito quando, Y.g., 
se verifica modificação da lei que venha a adotar 

outro critério para determinação da competência pa- 

tirtt-« ué·n" 5:ww e:1:mr+nõ---~-----+-ãiditl:ri'11 ··-4 WtlttCS ISIJ.,.t•• reee61·- .. - .• ·-·--·-··-- 
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ra a espécie de causa a que corresponde o processo 

pe.nrlP.nte. Co~ relaç~o a essas alterações jurídicas, 

c·wnpre diotinguir entre a ~nmpetência absoluta e a 

rela_ti va. Se a competência j ã firmada for terri to-• 
rial ou em. ~azão do valor, em nada serão afetadas 1 

as causas pendentes. Mas, se for suprimido o órgão 

judiciário perante o qual corria o feito, ou se a 

alteração legislativa L"~ferir-se ~ COMPET~NCIA. ABSO 

LOTA (•RATIONE MATERIAE8 ou HlERARQU!A) J! ENTÃO OS 

.t"EITOS PENDE?i'Tl!lC CBIÚ\O IMEDIATAM.'ENTF. AT,C.ANCADOS: os 
• 

autos em tal caso, terão de ser encaminhados ao ou- 

tro Órgão que $e tornou competente para a causa•. • 

Curso de Direito Processual Civil, vol. I, página 1 

178, 1~ ed.í.c ão ;. 

ASSI~, é nosso entendimento' 
qu~ ueve ~er a~olhida a prQliminar rl~ incompetência de Juízo e 
remetidos os autos à Justlça Federal, nesta Capital. 

DEIXAMOS de nos manifestar' 

sobre o mérito por entendermos que a pre~iminar é insu~~~ãvel. 

DIANTE das razoes expostas, 
esta PRôCORADOIUA DE JTJGTIÇA opina pelo ACOLHIM.F.NTÚ da prelim.i. 

nar de incompetência de Juízo e remessa dos autos à JustiQa Fe 
dcr s l . 

to parecer. 

Campo G~e-MS.,~20 de abr\l de 1.993. 
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