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SEGUNDA TURMA CÍVEL 

APELACÃO CÍVEL - CLASSE B - XIX - N. 32.947-5 - IGUATEMI. 
RELATOR - EXMO. SR. DES. JOSt AUGUSTO DE SOUZA. 
APELANTES - FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI Cdr. 

Jocel~n Salom;oJ, COMUNIDADE JNDiGENA DE JA 
GUAPIRt (drs. Ana Val~ria do Nascimento Ara0jo 
e Raimundo Sirgio 9arros Leitlo) E UNI~O CEDE 
RAL (dr. Elton Ghersel, procurador da Rep~bli 
ca). 
OCTÁVIO JUNQUETPA LEITE DE MORAES E ELZA JUN 
OUEIRA LEITE DE MO~AES (drs. Atinoel Luiz Car- 

APELADOS 

doso e Laurino de Albuquerque). 

R E L A T ó R ~ C 

O SR. DES. JOSt AUGUSTO DE SOUZA 

A Fundação Nac1o~at do Indio - Funai, 1rre 
signada com a decis;o que julgou procedente a a~;o de 
reintegração de posse que lhe ~ovem Octávio Junqueira Leite 
de Moraes e sua mulher, recorr~ a este Tribunal, objetivando 
a reforma da sentenca, alegando, preliminarmente, que o fei 
to está nulo diante da incompet~nc1a absoluta da Justiça es 
tadual oara conhecer da present~ ação que versa sobre terras 
indígenas. Ainda, em preliminar, alega que o pedido é juri 
dicamente impossível por não se" admissível vindicar sobre 
posse ou domínio de terras perto.ncentes aos Índios. 

No mérito, afirm~ que a Constituicão reconhe 
ce que os direitos territoriais 1ndÍgenas precedem o Estado 
enquanto fonte de direito, exat~mente por serem esses direi 
tos anteriores ao próprio Estado. Afirma que o rlepoimento 
das testemunhas é insuficiente ?ara demonstrar que tenha ha 
vido esbulho, pouco servindo para deixar de caracterizar que 
se está diante da invasão de to.rras indígenas por particula 
res. Finalmente, alega que a perícia é falha, realizada por 
engenheiro civil, não trazendo elementos concludentes para 
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que o julgador pudesse decidir 3 questão posta P~ juízo. 
A Comunidade IndiJena de Jaguapir~, também 

irresignada com a decis;o, ofertou recurso de apelaç;o, onde 
argúi as mesmas preliminares lev~ntadas pela Funa1, aduzin 
do, ainda, ~ guisa de prefacial. que ocorreu cerceamento de 
defesa diante da ~ão-realizaçã0 da pericia antropolôgica. No 
mirito, apresenta a mesma ~rgumentacio ofertada pela 
Fundação Nacional do Indio. 

A União também nfertou recurso voluntário, 
argumentando, apenas, que o processo se encontra nulo diante 
da incompetência a b s o t u t a da .Ju s t i c s estadual para conhecer 
da questão, frente ao que estatui a Carta Magna. 

o~ recorridos, em suas contra-raz5es, pugna 
ram pela manutenção da decisão por seus próprios e jurídicos 
fundamentos. 

O representante do Ministério P6blico oficiou 
no feito às f. 731-733 e, a Prncur.::idoria-Geral de Justii;a, 
em parecer, bateu-se pelo reconhecimento da incompetincia 
absoluta da Justiça estadual. 

V O T O 

O SR. DES. JOSi AUGUSTO OE SOUZA (RELATOR) 

A Fundação Nacion~l do Indio, a Comunidade 
Indígena de Jaguapiré e a União, batem-se, em preliminar, 
pela nulidade do processo ji que a Justii;a estadual seria 
absolutamente incompetente para conhecer da questão, que 
versa sobre terras indígenas, ~m face do que estatui a atual 
Carta Magna. 

Entendo que não lhes assiste razão, porque a 
matéria já foi exaustivamente ~nalisada neste feito, quando 
dos agravos de instrumento int~rpostos. 

Com efeito, na vigincia da Constituii;io fede 
ral anterior, como relator do Agravo de Instrumento na 
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1.432/87, proposto pel~ Funai, tive oportunidade de ementar 
que: 

"A Justiça estadual ~ competente para conhe 
cer da ação ajuizada contra a FUNAI, por invasão de 
terras particulare5 por indÍgenasw. 

E, no corpo do acórdão oriundo desta mesma 
Turma, encontro: 

"A preliminar levantada pela agrav~nte i re 
jeitada por falta de amparo legal, eis que, tratan 
do-se de terras particulares ocupadas por indígenas, 
a compet;ncia para julgar a causa passa ~ ser da 
justiça comum. 

Seria da compet9ncia da Justiça Federal se a 
possessôria objetivasse a reintegração de ~rea per 
tencente ao patrim5nio indígena. Não~ este o caso." 

Concedida ljminar na ação de reintegração de 
posse, foi interposto novo agravo de instrumento, que rece 
beu o nQ 1.731/88, tendo esta Turma Civel, por unanimidade, 
decidido que: 

"t competente a Justiça estadual para conhe 
cer de ação ajuizada contra a Funai por invasão de 
terras particulares por indígenas." 

Finalmente, j~ na vigincia da atual Consti 
tui,ão federal, foi interposto novo agravo de instrumento, 
desta feita pelos recorridos, que não se conformavam com o 
fato de o juiz de direito da comarca de Iguatemi, ter decli 
nado de sua competincia, em favor da Justiça federal. 

Novamente, esta egrégia Turma Cív~l, decidin 
do a questão (Ag. I. 2.645/89 - julg. 14.2.90), proclamou: 

"EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - POSSESS6RIA 
- OCUPACÃO DE TERRAS PARTICULARES POR INDÍGENAS - I 
NEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS INDÍGENAS 
FUNAI - COMPETÊNCIA DA JUSTICA ESTADUAL - PROVIDO. 

Tratando-se de ocupação de terras particula 
res por indígenas é competente para julgar a demanda 
a Justiça Estadual." 

Como se vê, em três oportunidades foi este A 
reopago chamado a decidir se a questão sub judice era da 
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compet~ncia da Justiça estadual ou da Justiça fed=ral e, em 
todas elas, por unanimidade, proclamou a 
tência para decidir a pretens20 deduzida 

Por tais motivos, rejeito 
nar ofertada por todos os recorrentes. 

. . 
sua propr1a compe- 
em ju1z0. 
a primeira prelimi- 

A Funai e a Comunidade Indígena de Jaguapiré 
argúem uma·segunda preliminar, alegando que o pedido é juri 
dicamente impossível por n;o ~er admissível vindicar sobre 
posse ou domínio de terras p~rtencentes aos Índios. 

Tambim aqui nenhuma raz~o lhes a;siste, pois 
à saciedade, este Sodalício entendeu que não se trata de 
terras indígenas, mas de terrd5 pertencentes a particulares, 
invadidas pelos Índios. 

Repito o que está consignado na decisão unâ 
nime desta Corte estadual, proferida no Agravo de Instrumen 
to nQ 1.432/87, verbis: 

"A prelimina~ tevantada pela agravante i re 
jeitada por falta de ~mparo Legal, eis que, tratan 
do-se de terras particulares ocupadas por indígenas, 
a competência para julgar a causa passa a ser da 
justiça comum. 

Seria da compet~ncia da Justiça Federal se a 
possessória objetivass~ a reintegração de área per- 
tencente ao patrimônio indígena. Não é este o caso. ff 

Entendo que o oedido i juridicamente possível 
Ja que está a se litigar a resp~ito de terras particulares e 
não sobre posse ou domínio de terras pertencentes aos 
Índios. 

Por tais motivos, rejeito a segunda prelimi- 
nar ofertada. 

Finalmente, a Comunidade Indígena de Jaguapi 
re, em preliminar, bate-se pelo reconhecimento de que o 
correra cerceamento de defesa diante da não-realização da 
perícia antropológica. 

Entendo que nenhuma raz;o lhe ~ssiste, pois 
ao ingressar como assistente ! itisconsorcial, recebeu o pro 
cesso no estado em que se encontrava, ou seja, na fase de 
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memoriais, motivo pelo qual, n~o se podia deferir-lhe apre 
tensão de realizar perícia antropológica, como pretendido, 
sob pena de ferir-se os prir.cÍ~ÍQS da estabilidade da lide e 
até da própria lealdade proces~wal. 

Por tais motiv0~. rejeito a última preliminar 
ofertada pela Comunidade Indi~~n~ de Jaguapiré. 

No mirito, ent0ndo que melhor sorte n;o a 
guarda os apelantes, já que 2 decisão foi proferida com mui 
ta propriedade, devendo ser m2nt1da por seus próprios e ju 
rídicos fundam~ntos. 

Como afirmei, rP~de o início, estamos diante 
de uma questão que aborda, ";º 2 invasio de terras indígenas 
por particulares, mas, ao cont~~rio, Já que aqui se discute 
e está provado suficientement~ que o thema decidendum, deve 
ser visto sob a ótica da inva~~s de terras particulares, de 
propriedade privada, por indige~as. 

A perícia realizada foi concludente, tendo o 
magistrado nela e nas demais ~rnvas existentes no processo, 
se louvado para oroferir a decisão invectivada. 

Com efeito, con~igna o laudo pericial que: a 
área não era destinada à reserva indígena, pertencia 
aos autores, teve destruída 16.440 metros lineare~ 
de cercas pelos aborígenes, houve abate de 45 
cabeças de gado vacum de 2 a 2 1/2 anos de idade, 
houve destrui~ão de 4.400 metros lineares de cercas 
na divisa de José Fuentes Romero, inexistência de 
lavouras cultivadas pelos indígenas, e inexistência 
de cemitirio indígena" (f. 629). 

Dessa rn a n e i r a . ·,<?.rifica-se que a ;;irgrJmentac;ão 
dos apelantes cai por terr~. Deve-se notar, ainda, que 
quando da realizar+ão da perícia, nenhum dos litigantes indi 
cou assistente-técnico. 

Adoto, como raz20 de decidir, o mesmo enten 
no decisum invectivado (f. dimento esposado pelo magistrado 

629), verbis: 
"Ora, demonstrado que os autores s~o 

legitimes proprietirios e possuidores da irea, a 
qual mantinham posse ou.=indo do esbulho (27.04.1986), 
com titulo retificat6rio de na 4(13)82.08/500, alim 
de sofrerem prejuízo~ ~Q concernente a destruição de 
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cercas e pastagen~, além de abate de gado <testemu 
nhos de f. 141, 145 e 146 em J u s t i Li c e c ã o s . roborado 
às f. 306/307, em audiência de instrução e julgamen 
to, acrescido, ainda, do l e u d o técnico de f. 248 us 
que 251, conclusivo como demonstrado acima, ou seja 
de que trata-se de terras particulares pertencentes 
aos autores, não incluída na reserva indígena e que 
fora esbulhada pelos aborígenes com destruiç;o de 
cercas e pastos, não resta outra alternativa a este 
juízo, a não ser convalidar definitivamente a 
reintegração Liminar concedida, vez de que, a 
proter;ão possess6ria requerida, encontra respaldo 
legal, consumada com a perda da posse, pelo esbulho 
praticado, por ato ilicito dos indígenas, além dos 
demais requisitos do art. 927 do C6digo de Processo 
Civil". 

Por mais esforço que façam as apelantes, n~o 
conseguiram demonstrar que a área pertencente aos autores 
fosse de posse oermanente e ocupação tradicional ria Comuni 
dade Indígena de Jaguapiré. 

O que restou provado neste feito~ que a irea 
em questlc p~rtence aos autores, que foram esbulhados em sua 
posse pelos indígenas, que invadiram propriedade privada. 

J~ tive oportunidade de ementar (Ap. C. 
26041-1 - D.O. 18.4.91) que: 

"Estando comprovadas os requisitn5 exigidos 
pelo s r t . 927 do CPC e, em especial,.;:, posse ,3nte 
rior e sua perda, o esbulho e sua data, não merece 
reparos a decisão do magistrado que julga procedente 
a reintegrat6ria~. 

Diante do exposto e pelo mais que nos autos 
consta, conheço do recurso mas lhe nego provimento. Decisão 
contra o parecer. 

D E C I 5 Ã O 

Como consta na ata, a decisão foi a seguinte: 
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POR UNANIMIDAD~. REJEITARAM AS PRELIMINARES E 
NO MÉRITO NEGARAM PROVIMENTO A TODOS OS RECURSOS. DECISÃO 
CONTRA O PARECER. 

Presidência do ~Ymo. Sr. Desemb~rgador JOSÊ 
AUGUSTO DE.SOUZA. 

Relator, o E·,rn0. Sr. Desembargador JOSÉ AU- 
GUSTO DE SOUZA. 

Tomaram parte ~o julgamento os EYmos. Srs. 
Desembargadores JOSÉ AUGUSTO D~ SOUZA, DAGMA PAULINO DOS 
REIS e MÍLTON MALULEI. 

Campo Gr an de . 22 de junho de 1993, 

~

~ 
BEL. CÉL r,QNCALVES DE BRITO 

DIRETORA-ADJUNTA DO ~PARTAMENTO JUDICIÁRIO CÍVEL 

vv 
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Publicado na sessão da eqrégia 1 

Sequnrla Turma r.ível 

Em 10 I 08 / 93 

Presidência do Exmo. Sr. Des. 

JOS{ AUGUSTO DE SOUZA 
--------------------------------------+ 

22.6.93 

SEGUNDA TURMA CÍVEL 

APELACÃO CiVEL - CLAS~E B - XIX - N. 32.947-5 - IGUATEHI. 
RELATOR - EXMO. 5R. DES. JOSÉ AllriUSTO DE SOUZA. 
APELANTES - FUNDACÃO NAr.IONAL DO ÍNDIO - FUNAI (dr. 

Jocelyn Salomão), r.OMUNIDADE INDÍGENA DE JA 
GUAPIRi (drs. Ana Valéria do Nascimento Araújo 
e Raimundo Sérqio Barros Leitão) E UNIÃO FF.DF. 
RAL (dr. Elton Ghersel, Procurador da RePÚbli 
ca). 

APELADOS - OCTÁVIO .JUNQUEIRA I.EITE DE MORAES E ELZA JUN 
QUEIRA LEITE ílE MORAES Cdrs. Atinoel Luiz Car 
doso e Laurino de Albuquerque). 

EH EN TA - APELACÃíl CÍVEL - REINTF.GRACÃO 
DE POSSE - NULIDADE DO FEITO DIANTE DA INCOMPETÊNCIA 
DA JUSTICA ESTADUAL - ALEGACÃO DE QUE O PEDIDO É JU 
RIDICAMENTE IMPOSSÍVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA 
PRELIMINARF.5 RF..JEITADAS - PROPRIEDADE PRIVADA INVA 
DIDA POR INDÍGENAS - PERÍCIA CONCLUSIVA - PROVAS SU 
FICIENTES PARA DEMONSTRAR OS REQUISITOS PREVISTOS NO 
ART. 927 DO CPC - ESBULHO CARACTERIZADO - DECISÃO 
MANTIDA - IMPROVIDA. 
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t competente~ Justica estadual para conhecer 
de reinte~racão de oosse que trata da invasão de 
terras Particulares oor indígenas. 

Não estando a se vindicar ~obre área 
indÍqena, mas sobre terras particulares invadidas 
pelos índios, é Juridicamente possível ~ Pretensão. 

Estando provados os requisitos do art. 927 do 
CPC, em especial a coss@ anterior dos autores, o es 
bulho cometido, e a data deste, não merece reparos a 
decisão do maqistrado que, com base nas provas pro 
duzidas e, em especial no laudo pericial, 1ulqa pro 
cedente a reivindicatória. 

A C ó R D Ã O 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, 
acordam os ]uizes da Segunda Turma Cível do Tribunal de Jus 
tica, na conformidade da ata de 1ulqamentos e das notas ta 
quiqrificas, Por unanimidade, reieitar as preliminares e no 
mérito neqar Provimento a todo~ os recursos. Decisão contra 
o parecer. 

Campo Grande, 22 de 1unho de 1993. 
1 

SOUZA - PRESIDENTE E RELATOR 

\ 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

RECEBIMENTO 

A seis . do ês age o-to 93 os .••.••••••.••••••..••.••.•.•..•••.... dias m de~ •••••••• _;:.-........................ de 19 ..•. _., fo- 

~ .::;7-1"es estes autos.. Eu, ······--·-·····--·~·-······--·--·-·····-----·· Direklr(a) do 
._ ..••.•••.••..•.••.•.••.•.••.••••••.•••••..•.•• lavrei o presente. -~ 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, em sessão orei. da Egrégia Turma ••.• ~.~ .••. ~.f.~t.\1- . 
ai . d bol f . . d ó d- d fl 794 a 802 E ~~ ) re iza a Je, 01 assina o o ac r ao e s. .•..•..•.................•..••.•. u, •...•..•..•..••...•.• Q . 

D. r( ) do DeJ·uci 1 · t dez d" do ês d areto a .•.........••....•..•.............•....•..••.•..• , avre1 a presen e, aos ....•.•.••.•........•...... •.. •.......• ias m e 

.....•..• ~.~-~-~-~-~ •....••.•..•.••..•...... de 19 •• ?..~ .... 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, enviei có~pda nclusão do v. acórdão à Diretoria 
da Imprensa Oficial do Estado, para publicação. Eu, ..............•..•••....•.•.....••....•..•.•.........•......•..•..••..•..•.••.•..•....••• 

· De iuc í • dez · Diretor(a) do .J , lavre, a presente, a ...•...•••....................................• dias do mês 
agosto 93 de .••.••...........................•..••.•..•..•....•.... de 19. ..••.....• 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, o v. acórdão de fpl~~ .. ~---~-~-~ ..•.. ,-.,- foi 
registrado através de fotocópia devidamente autenticada Eu, I'f.Q. ~ """"""'- Diretor(a) da 

S t . J ud' . á • 1 . t d e z d. do ~ d a g os to ecre ana 1c1 na avre1 a presen e aos .....•................................. ias mes e .......•.......••.•.•.................... _ 
93 de 19 •.•.•..••..•• 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, o Diário da Justiça, nº •.. ?..?..~.~ ... datado de .!.?. .. .1...Q.ê •. 1 ••.• ?.~ que 
. 1 ~nesta data bl' 1 - d 6 794 a 802 E errou ou ..•••...................................••.•••.. pu icou a cone usao o v. ac rdão de fls. •..•..•..•.••••...••.••.•..••..•..•• u, ................ &~ Diretor(a) do ....•... !?..!.J..':!!?..! .•.......................•. lavrei a presente 
aos •.....• o'?..~! dias do mês de ••• ~.CJQ.~.t.2 de 19 .. 9..J. •.• 


