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NÚCLEO DE DIREITOS INDIGENAS 

EXCELENT!SSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO DO SUL 
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A COMUNIDADE INDÍGENA DE JAGUAPIRÉ, 

já .qualificada nos autos da 
Apelação ~ível nQ. ~2.947-5 interposta contra a decisão 
proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Iguatemi hos autos da 
Ação de Reinteg~ação de' Posse movida por Octávio Junqueira 
Leite de Moraes e ElzaJungueira Leite de Moraes contra a 
Fundação Nacional do !ndio - FUNAI, por intermédio de seus 
advogados abaixo assinados, vem perante Vossa Excelência com 
o devido acatamento, nos termos do artigo 105, III, "a" e 
"c " da cons t.ít.ut ção da R.~pública, ;,interpor 

RECURSO ESPECIAL 

da decisão 
Segunda Turma Cível desse Tribunal 
no Acórdão constante às fls., 
jurídicos fundamentos acostados. 

proferida pela egregia 
de Justiça, representada 
conforme autorizam os 
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Para tanto, suplicam a juntada das 
razões recursais e seu ulterior prosseguimento, com a subida 
dos Autos ao Egrégio Superior· Tribunal de Justiça, 
culminando, por certo, pela admissão do presente recurso. 

Termos em que, 
Pede deferimento. 

Campo Grande, .27 de agosto de 1993. 
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RAZÕES PELA RECORRENTE 

COMUNIDADE IN.D!GENA JAGUAPIRÉ 

ILUSTRE JUL G'4D0/~ 
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BREVE HISTÓRICO DOS FATOS E DA DECIS~O RECORRIDA: 
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- ·:=.-~;_~-'· ·:_:· : '.:.:_:.·= .. ··!~-'. ''./ j,\~"':<·?ôti,.:·:t~-l;._;:1:~~-~;~~r-ri,dos ajuizar'a:m·.:-;·_.-·~·i{ : • ···-.: 
prese~te Ação ·de Reintegração ~e posse cumulada com pedido ·, 
de perdas e danoi, alegando ·serem senhores e possuidores de 

. uma área ·i.de - -.4. 684, 4136 ·._··-ha. ···:no - mund c í.p í,o de Tacu ru , . . . 
. denominada .•. fazendà :são J'osé" '::·à :, qual 'teria sido invadida . - ' - 
por famílias "indígenàs ·. :em 27 .de.a't)ril de 1986, que nela se 
fixararn:· destruindo cer-cas ·:e ôivisões··internas de pastagens,' .. _. 
apossando-se de apróxim~d~~eri~e .700 ·hectares no sul daquela 
propriedade. Para tanto, ·trouxeram ~aos autos título de 
domínio do referido imóvel e o __ testemunho de amÍgos e 
empregados da ·fazenda, ·que informam terem sido chamados a 
verificar (ou,' em alguns· casos, terem ouvido falar), durante 
um jogo de ·futebol, . ·. que . alguns . índios desenvolviam 
atividades em determinada área daquela fazenda. 

·::·Na ~udiência prévia de 
justificação, foi concedido mandado 1iminar de reintegração 
de posse. pelo Magistrado· ··presidente do feito, A . _FUNAI 
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agravou desta decisio. alegando, dentre outros motivos, a 
ir:competência da Justiça Estadu~l para apreciar a qu~~tâ6, 
em face do indiscutivel interesse da União. Esse jribunaJ 
de Justiça, no entanto, considerou ser a Justiça Estadual 
competer1te, anulando, porém, parte do processo em razão da 
não intervenção do Ministério Póblico no feito. Tendo 
havido nova audiência de justificação, foi mais uma vez 
deferida a liminar de reintegração de posse. Desta fAita, a 
medida foi efetivamente cumprida, tendo sido a Comunidade 
Indígena removida do local. 

Na fase probatória, além dos 
testemunhos já mencionados e de terem sido também ouvidos 
alguns índios, que afirmaram ser aquela região de posse 
imemorial de seu povo, foi realizada pericia por um 
engenheiro civil, Euclides Lopes Martins. 

A Procuradoria da República, após a 
promulgação da nova Constituição Federal (outubro de 1988), 
requereu fosse declinada a competência em favor da Justiça 
Federal, com base no Art. 109, XI daquela Carta, com o que 
concordou o Ministério Público Estadual. O MM. Juiz de 
Iguaterni julgou-se, então, incompetente para proceder no 
feito, determinando fosse o mesmo remetido à Justiça 
Federal. 

Dessa decisão, agravaram os ora 
Apelados, tendo esse Tribunal de Justiça novamente entendido 
ser a Justiça Estadual competente, apesar do manifesto 
interesse da União. Ato contínuo, o MM. Juiz de Iguatemi 
requereu ao Juiz Federal a devolução dos autos, o que 
ocorreu sem qualquer pronunciamento desse último. 

A partir dai, a Comunidade Indígena 
de Jaguap1ré manifestou interesse no feito, tendo sido nele 
a drn í tida como "assis tente 1 i tisconso rcial em pro 1 da. FUNA I '' . 
Em sua alegações finais, e atendendo a requerimento do 
representante do Ministério Público Estadual, trouxe aos 
autos farta documentação comprobatória do consenso histórico 
acerca da imemorialidade da posse indígena sobre a área de 
Jaguapiré e da existência de processo administrativo. no 
âmbito da FUNAI, referente à sua demarr.:ação, requerendo 
fosse realizada uma perícia antropológica. Este pedido, no 
entanto, foi indeferido. 
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O Promotor dA Justiça em Iguatemi, 
por duas vezes, manifestou nos autos a sua certeza sobre a 
competência da Justiçé<. Feder·al para julgar o feito, além de, 
no mérito, opinar pela improcedência do pedido dos ora 
Apelados por não terem estes provado os fatos cdnstitutivos 
de seu direito. 

Não obstante. no dia 01 de junho de 
1992, o MM. Juiz de Iguatemi prolatou sentença. determinando 
a reintegração definitiva dos ora Recorridos na posse da 
área em questão. Contra essa decisão se insurgiu a 
Recorrente, pleiteando a reforma do "decisum", para que se 
reconhecesse a Comunidade Indígena de Jaguapiré como a 
legítima possuidora da área em questão. 

Esse Tribunal de Justiça, por 
intermédio de sua Segunda Turma Cível, por unanimidade de 
votos negou provimento ao apelo da Recorrente, rejeitando as 
preliminares de incompetência da Justiça Estadual para 
processar e julgar o feito, e de impossibilidade jurídica do 
pedido, face à previsão legal que veda a apresentação de 
interdito possessório para obstar a demarcação das terras 
indígenas. No mérito, a decisão ora Recorrida considerou ser 
a área objeto da lide propriedade privada, rejeitando a 
argumentação de que a prova pericial produzida havia sido 
realizada por profissional inabilitado, além de não oferecer 
nenhuma segurança para a consideração sobre o caráter 
indígena ou não da terra em questão. 

A razão de decidir pode ser 
apre~iada pela leitura do Acórdão, sendo o que interessa ao 
presente recurso a seguinte transcrição: 

A Funai e a Comunidade Indigena de Jagt1apiré 
argúem uma segunda preliminar, alegando que 
o pedido é juridicamente impossível por não 
ser admissível vindicar sobre posse ou 
domínio de terras pertencentes aos índios. 
Também aaui nenhuma razão lhes ~ssiste, 

pois à saciedade, ~ste Sodalicio entendeu 
que não se trata de terras indígenas, mas de 
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··terras ··· pertencentes 
invadidas ·pelos índios. 
Repito o que está consignado na decisão 

unânime desta Corte ~stadual, proferida no 
·Agiavo de lnstru~ento nQ. 1.432/87, verbis: 

· .. "A ··preliminar .levantada pela agravante é 
rejeitada 'por falta. de amparo legal, eis 

· que, · tratando-se de terras particulares 
ocupadas por_ indígenas, a competência para 
julgar _a causa p.àss:a. a ser da justiça comum. 
··Seriada competência ·da Justiça Fede~al se 

·.~ a ~osi~s~ór~a objetiv~ss~ _a reintegração de 
jrea :pertencente ·ao patrimônio indígena. 

_· ·. Não é este o caso." :_.. .. ' ... 
. \.' - . -'Entencfo. que . o :\ pedido . ~ .. ·-:juridicamente 
,;.'·. : possível já que está à se litigar a respeito 
.: .. ·. de terras particulares e não sobre posse ou . 

:··:,.-·· '~dom'ínio. de '"térf~'s ·pertenc·entes' 'âos ,, índios. . ..... ~:··- ·•" "• 
.. {( :...... Por<~}.'.-tais _>::·mo ti vos, · :. rejeito· ···>a segunda · <:· ·.: .- ,_. 

.::::· e·:'· .pr'eliminar -:ofertadá .. ·. '. :;·: .' ·. '-, ':\:' ;_ :'. : :·· 
,:: .. ·· · · ··Fin.almente~ .. , ·ia ··.comunidade:·. >.:Ind.igena de 
·.: .: :_·.Jaguapiré, em -~:'·.,preliminar, ·:.bate-se . pelo 

· :··· ·.reconhecimento de .que ocorrera cerceamento 
. de · defesa .d í ant.e da : riãc - realização da 

.: . ...;:r'.._ .... per íc1a .,antropológica·. ··-~:-:..~;; .... ~-~~-. ··~·,· : . -·· .. . . . .. -· ,, ... -- .. ····--:··. ·, ., ... 
··~,-:·,.::···-.Entendo que nenhuma razao ·1 he ·_assis te, pois 

.. :- ·_:,_,ao _·-_.,._.;.'·:,,-in.gres·sa'r -,.'_'-/\.'· ... como -r;.:___.: .. assistente 
.. ·.·· ··Ji t í econsor-c í aj, //·,recébeu··· ::~· ·º ~/·processo ·no 

. ,: , ... :estado em ·' 'que : 'se :·encontrava;.· ou seja' na 
.. :.~:·: .. ; .:~astS_j~e Jl)f?Úr~oriafs., \mqtivo .<.pelo' 'quai", : não se 

.... :·:~:-:':'·podiá:'deferir~lhe :: •. .a ': pretensão de · .'r-ealizar . ··>·-.. . .,, . . - '. . . . . . . -. •' . ' . 
:: :-.:'.<··pericia .. antropológica,·· como ·,.,_.pretendido, sob · 
··;\.:·,>perjá ~{t:Jéle' --:._>f.erir-se· .·: 7.··os ·_:_:(:princípios . da 
:: -_ .. ' estab.°ilidaâei '.da -.·_:;1ide. ::e.·.:·:· até _. da própria 

. ': - . lealdade processual.. . 
Por· tais motivos, rejeito a última 

preliminar ofertadi pela Comunidade Indígena 
de Jagu~piré .. · _ 

. No _·plér.ito,. _entendo que .. melhor sorte não 
; .. <aguarda' ··os apelantes' •,. já ·que ·a decisão foi 

profe·d.da .com mui ta propriedade, devendo ser 
mantida ;por •, seus próprios' . ·e jurídicos 
·fundamentos. 

a pa rticu lares,· 
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··· A perícia realizada ··foi concludente,·tendo 
·~· .magistrado nela· e ''rias· ~emais provas 
existentes no processo; se lbuvado para 

- proferir a decisão invectivada ... _·. ·. - 
·Com efeito, consigria. o laudo pericial que: 
:a área rião era destinada ·à je~erva indígena, 

· .P~~tencia aos autor~é; tev~ ~es~ruida ·16.440 
·.metros lineares de· ·cer~as ~elos.aborígenes, 
houve abate de 45 cabeças de gado vacum de 2 

-·· a· 2 1/2 -anos de idade J ·.·_-.houve· destruição de 
· 'i.~ob me~ros :i1ne~~es ·de·ceicas na divisa de 
···José :·Fuentes ·Romêro,-_-·: :fnexistência de iavo·u r'à~- .' :êu 1 ti v,ii.°das··· ,·. pefó~(-."";'. indígenas, e 

_· •• .í nexí e t.ênc í a de cerni tério indígena" (f. 629). 
: •• : ': O'.', ·~ •• .:.• •. •.:-:.:.: :-,,:: .. :' ~ :- ·.::_: -~·-:= :..::_.,::~:M_. • ::: .•. ~··:••O ··~·- ~ • 0 ,• • + 

• . }:t ( \.{\·tf ,\': :~lt '. ~ t'3:i~e' ;e~u ;so Especia~ , '. ~~' 
que ·ta'n,g·e~·à ·:_·.:~ohctassão".de.~_: __ l_nt~rdi.tci')-p'ossessório ·em --.--~ê"r·ra ..... 
-tradic'io11almente· ocupaoa pqr ;! ndios ,".~/-que cone ti tu i _viola·ção :. ·t -.- · · 

de dã spos í t í vo: .exp r-eeao ·_:.ç1a ·:.Lei. :.·,.rederal nQ · 6.001 de .1973 
( Estatuto . ·-_do '. :.fndio) /\· .. bem >com'à ""-:'em' '·.relação a _f lag.rante :-·-' :." 
cerceamento - "de·: defesa· '.-'p6r' "negar \·a _,.::realização de ,' prova 
pericial por profissional habilitado em Antropologia, ~pto a 
oferecer :(a segurinça _jufídic~· no·.~aso ~xigidai o que 
desrespei.ta .oi retamente .ós .Âr.tigos .424/.,;r :e ·437 do Código de ,.,,,_,. . 

Processr.-tn\,i;trNrfit~tJt~i~Ri,~rfi~t:f\ .. i ,', \ ·.·., ,);//./:/:?• 
11 -. FUtmÁMENTAÇ~o L·EGAL. ·PARA. ·REFORMA··:. :' ·'·:, :·. · ·· ·.: .. 

.-:: :. \'.-:. :: ... }· rt::~i~i: i· ~t;i ~i rf) :~ srrt i, ·-'~tf \{f tf :l~i=/{~· )/ ii/:i.: :--:~.· )·'.. _·. . . . ·<·::::-;_.~_\'i:< .· f./:t((_.: 
.. · :-'.DA ·IMPOSSIBILIDADE "JURÍDICA DO PEDIDO POSSESSÓRIO:·,.-·.,.· .. '· ... _._' /.} ·-.: ... 

. ·,: ... ~ ',~-.r·,:·_;;".:/·.'.:::--:·?::::i\}}f\}tr;}t~?1J1f?fft?_:~:~?~\:r··1_ . .' :::· - '":",: .•. ·. :;_i,".:.'::. -.: ' - 

· --A área objeto _do presente litígio 
foi declarada corno de posse permanente da Comunidade 
Indígena de Jaguapiré por intermédio da Portaria nQ 244, de 
20 de maio .de ~992, expedida ~~lo Ministro da Justiça, que a 
Recorrente fez anexar aos·~utos, ·e ~ua demarcação homologada 
por Decret~ .:~~·.~~esid~~ti~a ·R~~dblica, assinado em 23 de 
novembro de 1992~-- ·.-.e ·publicada no Diário :·oficial da União, 
Seção I,·edição·_-·do 'dia ·24/11/1992,-'-às páginas 16206 e 'Í6207 
(D 1) · ... · ... · ·,-.'-~·.:··. - .. ··.";:.-. _·- . '. ,· oc ••. ·., .. _., .. ,, , ,. , , .. 
. . -_ -.' ., ~·-~~-.\.:-/;f;.,t.ú\~~;: ~- .. ·-~~-~::~·-::.·}::·-.-:_::>~:-~:~<.::.· ,- .;··_ -· .. 

. . : ... '. .. _.;-;;yt;~ll~}III11I1tr!if t~:it:" .·· .•..... :•••·• · .... 
: ~.-- ' . 

z ', ; ; :~ ~- : i :" -· '. : .; : / i' 
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i ' - · •. •. ~- 

·~" . . -, . ·,- t· • ·. -, 

·, 



NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS 

O processo de ,·econnecimento de 
terras indígenas no Brasil rege-se, hoje, pelos dispositi0o~ 
do Decreto nQ 22, de 04/02/91, do Poder Executivo, na forma 
do que estab~lece a Lei 6.001 de 19/12)73 (Estatuto do 
l nc i o ) , subdividindo-se em diversas etapas: a derna rc aç ão 
das terras indígenas é precedida pela identificaç~o 
realizada por um Grupo Técnico, formado por tócnicos 
especializados do órgâo indigenista federal, sob a 
coordenação de um antropólogo, os quais procedem ao 
levantamento preliminar dos limites da área indígena em 
questão, através de estudos etnohistóricos, sociológicos, 
cartográficos e fundiários. Terminada a identificação, o 
processo deve ser encaminhado ao presidente daquele órgão, 
que o aprova e faz publicar no Diário Oficial da União. 
Após esta publicação, o processo de demarcaçâo é reMetido ao 
Ministro da Justiça, que, em o aprovando, expede Portaria 
declarando os limites da terra indígena e determinando a sua 
demarcação. O órgão indigenista procede, então, à 
demarcação física da terra em questão, submetendo-a, por 
fim, à homologação do Presidente da RepGblica e efetuando o 
competente registro. 

Trata-se de um processo longo e de 
natureza declaratória. As Constituições brasileiras, desde 
a de 1934, reconhecem aos índios a posse dos territórios por 
eles originária e efetivamente habitados, tendo 
especialmente a Constituição de 1988, no §lQ de seu Art. 
231, definido os elementos que configuram tal posse, 
assegurando tratar-se este, como já dito, de um direito 
originário. Ocorrendo, pois, os elementos, a posse indígena 
existe e se legitima independentemente de qualquer ato 
constitutivo. A demarcação é, assim, mero ato declaratório, 
cujo objetivo é precisar a real extensão da posse cara 
assegurar· a plena eficácia do dispositivo cunstitucio~al, 
que impôe ao Estado a obrigação de protegê-la. 

Atos declaratórios proferidos Delas 
autoridades competent8s, constituem-se, portanto, a Portaria 
nQ 244/92 e o Decreto de 23/11/1992, em docL!mentos hábeis de 
reconhecimento da QOsse da Comunidade Indígena de Jagua2iré 

interdito possessório, na forma do 
6.001/73, que dispõe ·expressamente: 

impede a concessão de 
§ 2Q do Art. 19 da Lei 

por parte do Estado. Corno tal, 
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"§2Q - Contra a. derna rc;:,.ção p roc e-: '~.a.da no~-, 
termos deste artigo não caberá a concessão 
de interdito possessório, facultado aos 
interessados contra ela recbrrsr à ação 
o e t í t.ó r La ou à demarcatórüL" (grifos 
nossos) 

Como se vê, entendeu o legislador 
que o ato de reconhecimento da posse indígena se sobrepõe a 
qualquer outro. indicando que contra este não cabem 
discussões nos limites das açôes possessórias, admitidas tão 
somente aquelas que se refiram ao pretenso direito de 
propriedade do interessado. Isto decorre de dispositivo 
constitucional, ora consubstanciado no§ 6Q do Art. 231 da 
Carta Magna, que estabelece a nulidade e a extinção dos 
efeitos jurídicos de qualquer ato que tenha por objeto a 
posse das terras ocupadas pelos índios. 

Assim tem sido, também, o 
entendimento dos Tribunais, como se pode observar através da 
interpretação dada pelo então Tribunal Federal de Recursos, 
posteriormente mantida pelo Supremo Tribunal Federal, 
respectivamente através dos votos dos Ministros WILLIAM 
PATTERSON E MOREIRA ALVES: 

... " O interdito proposto teria vida efêmera 
ante as disposiçaes do art. 19, parágrafo 
segundo, da Lei nQ 6.001, de 19 de dezembro 
de 1973. Por força da regra inserida no 
citado édito, que reputamos constitucional, 
ex vi do art. 4Q, inciso IV e 198, da Carta 
M~ior, contra a demarcação promovida pela 
FUNAI não cabe interdito possessório mas tão 
somente, conforme o caso, açijo petitória ou 
demarcatória. 
A intenção do lecislador agui foi exatamente 
impossibilitar medidas judiciais, de caráter 
urgente, capazes de obstacular a ação 
administrativa do Estado na execução dos 
serviços de demarcação sob a forma 
estabelecida em decreto do Poder Executivo. 
Quis com isso dizer aquele que o ato de 
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demarcar-se áreas consideradas terras 
i nc11 qen2.s ou a.s de:3 ti nadas ".~.. ,-::o~-.s~ e 
ocuoação peios índios ... " não constit.ui d.to 
turbativo de posse, embora se faculte ao 
proc~ietãrio o uso das aç6es petitórias ou 
demarcatórias, após concluída a dsmarcação 
adrui n í e t r a t i ve , como forma de proteção ao 
seu di re i to de propriedade." ( R. T. ,J. 
107/805) - (grifos nossos) 

Ao pretenso interessado cabe, e.2.!:. 
forca de lei, perseguir o seu direito por qualquer via que 
não a possessória, sob pena de ser este declarado carecedor 
do direito de ação em face da impossibilidade jurídica do 
pedido, dando causa à extinção do processo nos moldes do 
Art. 267, VI do CPC. 

A doutrina vem tentando construir 
um conceito de possibilidade jurídica, que encampe as 
previsões do ordenamento jurídico sem deixar de lado as 
possíveis lacunas da lei. Isto porque, não basta dizer que 
a possibilidade jurídica se encerra nos limites das 
providências consentidas pela lei - ela há que ir mais além. 
Contudo, dada a extensão que este conceito tomaria, tem-se 
optado por precisá-lo por exclusão, isto é, pela afirmativa 
da inexistência de uma previsão legal que torne o pedido 
inviável. Dessa forma. apenas haverá impossibilidade 
jurídica se a lei vetar tal pedido, caso em aue faltdrá uma 
das condicões da ação. Senão vejamos= 

Sendo a ação o direito püblico 
subjetivo de obter a prestação 
jurisdicional, o essencial é que o 
ordenamento jurídico não contenha uma 
proibição ao seu exercício~ aí, _sim2 faltará 
a oossibilidade jurídica." (E.D. MONIZ DE 
ARAG~O, Comentários ao Código de Processo 
Civil, Vol. II. 4ª edição, Forense, 198~,;, 
pág. 524) - (grifos nossos) 
" ... Quando se fala na previsão em abstrato 
do pronunciamento pretendido, ou no veto que 
lhe seja aposto, não é considerado o tipo 
processual de sentença a que o autor visa, 
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mas a solução por ele pleiteada para a 
composição da lide ... 
... O que se tem de levar em conta é o tipo 
de solução que o autor busca para compor a 
lide, ou seja, a sentença, considerada como 
ato ~statal que define o litigio quanto ao 
mérito - ve L cortdemne t ione , ve I eosio Lu c ione 
corit ina it , ·· '. idem, pág. 527) 

De ta to, se a obrigação de derua rcar 
as terras indígenas advém da lei, a concessão de interdito 
possessório obstaria o cumprimento de um dever legal. Outra 
tem que ser, portanto, a via processual utilizada pelo 
interessado para pleitear o que achar de direito. Aduza-se 
a isso o que a Jurisprudência tem fartamente entendido: 

"CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 
TERRAS IND!GENAS. POSSE. INTERDITO 
PROIBITÕRIO. CERCEAMENTO DE D~FESA. 
- Inocorre cerceamento de defesa quando as 
questões de fato agitadas no processo se 
encontram provadas por via documental, 
autorizando o julgamento antecipada da lide. 
- É i.mpossível a constituição do direito d.e 
posse por particular sobre gleba ocupada por 
comunidade indíaena desde tempos imemoriais. 
- Reconhecida em outra ação judicial que a 
área em que pretendem ter posse os autores 
integra reserva indígena, constatad~ em 
procedimento administrativo regular, nega-se 
a proteção possessória. 
- Apelação desprovida. 
(ac. unân. da 3ª Turma do TRF lª Região, ~e 
2:0/06/90, na Ap.Cív. 89.01.221411-PA, r·el. 
Juiz Vicente Leal, Apl te. Valdemar Harmerne n 
e outros, Apldo. FUNAI e União Federal, 
publicada no Diário da Justiça da União, 
Seção II, edição do dia 06/08/1990, pàg. 
16625)-(grifos nossos) 

Destaque-se do voto proferido pelo 
ilustre Juiz relator da decisão acima citada, Dr. VICENTE 
LEAL, as consideraçôes do eminente Ministro WILLIAM 
PATTERSON, por ele adotadas como razão de decidir: 

) ./ 
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" Par::,, que ·:JS Autores pudessem _0,t~ionar-, c:orn 
reivindicação de direitos. alegando posse, 
necessitariam comprovar que a área ocupada 
não ~stava encravada na reserva. Ao 
contrário, nenhuma dGvida parece existir 
quanto ao alcance da rAser11a à s t.e r r a s 
ocupadas, o que, de pronto, configura 
irregularidade na posse. não podendo esta, 
assim, servir de amparo ª pleito dessa 
natureza." (idem) - (grifos nossos) 

A Portaria nQ 244/92 declara, e o 
Decreto de 23/11/92 homologa, como de posse permanente 
indígena a totalidade da área reivindicada pelos Recorridos. 
pretensão esta, que foi reconhecida pelo Acórdão que 
deferiu-lhes a reintegração definitiva na posse. Aquela 
pretensão, na forma em que se deu, fere frontalmente os 
dispositivos legais supra mencionados. 

Assim, violado foi o Art. 19, § 2Q 
da Lei Federal nQ. 6.001 de 1973 (Estatuto do índio), que, 
como já se viu, veda expressamente a concessão de interdito 
possessório contra a demarcação das terras indígenas. 
Apesar de todos os argumentos apresentados pela ora 
Recorrente, a Segunda Turma Cível desse Tribunal de Justiça 
negou a vigência desse dispositivo de lei no caso em tela. 
Da impossibilidade jurídica da pretensão concedida decorre a 
ilegalidade da decisão ora recorrida, que merece, por isso 
mesmo, ser reformada. 

DA NECESSIDADE DA PROVA ANTROPOLÓGICA - 
CERCEAMENTO DE DEFESA: 

Além de ter julgado procedente 
pedido juridicamente impossível, sob provas deficientes, 
esse Tribunal de Justiça desprezou a necessíd3de da p~ríci3 
antropológica. Ensina o Prof. JOSÉ AFONSO DA SILVA, queª 
posse indígena extrapola a órbita do Direito Privado, já 
que: 
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não é e nunca foi um~ simnles o~upação 
da terra para exolora-la, mas ba5s ~e seu 
heb i te «; no sentido e oo Lóq i co de .i n t.e r aç ão 
do conjunto de elementos naturais ~ 
cu Lt.ura í s que propiciarn o de s e nvo l v í me n t o 
equilibrado da vida human,?,.." (Curso de 
Direito Co n-s c i t.uc i oria L, Ed. R;:-\visi:a d•-1S 
Tribunais, 7ª Edição, p a ç , 7;~0) (grifo no 
original) 

Nesta linha de 
ISMAEL MARINHO FALC~O, in verbi~: 

rac1oc1rio, leciona 

"A posse indigeno, pois, traz uma conotação 
diferente em seu conceito da conotação 
emprestada à posse civilista e à posse 
agrarista ... 
... é caracterizada pela ocupação efetiva da 
terra por parte do elemento silvícola ou 
indígena. ocupação que haverá de se 
comoortar de acordo com os usos, costumes e 
tradições tribais, vale dizer. não é apenas 
indígena a terra onde se encontra edificada 
a casa, a maloca ou a taba indígena, como 
não é apenas indígena a terra onde se 
encontra a roça do índio. Não. A posse 
indígena é mais amola e terá que obedecer 
aos usos, costumes e tradições tribais, vale 
dizer. o órgão federal de assistência ao 
índio, para poder firmar a posse indíoena 
sobre determinado trato de terra, primeiro 
g·ue tudo, terá oue mandar proceder ao 
levantamento destes usos, costumes e 
tradições tribais a fim de coletar elementos 
fãticos capazes de mostrar essa posse 
indícena no solo, e será de posse indígena 
toda a área que sirva ao índio ou ao grupo 
indiyena para caça e pesca, para coleta de 
frutos naturais, como aquela utilizada com 
roças, roçadas, cerni térios, habitação, 
realização de cultos tribais, etc., hábitos 
que sâo índios e que, como tais, terão de 
ser conservados para preservação da 
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subsistência do o r óp r í o grupo tribal." (O 
Estatuto do !ndio Comentadb, Livraria 
Acadêmica Ltda, '1985, pág. 65) - (grifos 
nossos) 

A Comunidade Indígena de Jaguapiré, 
ora Recorrente, quando de sua primeira manifestação no 
processo - em aleyacôes finais, contrapôs-se diretamente aos 
argunientos até então apresentados pelos Recorridos, 
fo~mulando pedido no sentido de que fosse realizada uma 
perícia antropológica, meio mais adequado de provar a sua 
posse permanente sobre a área em litígio. Em seguida, 
juntou aos autos uma série de documentos, dentre os quais, a 
Portaria PP/nQ 032/91 (fls. 570), por meio da qual a FUNAI 
constituiu um Grupo Técnico que tinha por objetivo dar 
prosseguimento aos processos de demarcação das terras 
Guarani/Kaiowá (inclusive Jaguapiré), até então não 
solucionados por problemas de ordem unicamente 
administrativa. 

Ocorre que, acerca dessa 
documentação e pedido, pronunciou-se o MM. Juiz da Comarca 
de Iguatemi, em sua sentença, da seguinte forma (fls. 629): 

~Os documentos juntados à posteriori po~ 
mera liberalidade do juízo (fs. 373 usque 
597), em nada modifica o convencimento deste 
magistrado, vez que, a Requerida, 
representante dos indígenas, não juntou 
qualquer documento com a Contestação de fs. 
187/191, ao depois na especificação de 
provas (fs. 211), pugnou, tão somente, por 
depoimentos testemunhais e, finalmente, 
quando da realização da perícia técnica, não 
ihdicou assistente técnico, como também não 
impugnou o Laudo de fs. 248/251 apresentado, 
sendo, pois, extemporânea, o requerimento da 
Assistente Litisconsorcial de fs. 352/356 
dos autos, no sentido de realização de "nova 
perícia", agora antropológica, quando é 
certo que pela decisão de fs. 22/23vQ dos 
autos em apenso - Pedido de Assistência - 
cujo translado encontra-se às fs. 349/350, 

\ i i /1 '·i ~ } 
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ao ser-lhe permitido o ingresso corno 
assistente li tisconsorcial, í nq r es s ou i',o 
feito recebendo-o nu estado d/li que d(quel e :::;e 
ericon t rs ve (g.n.), ou seja, na fase de 
"ale9açõe~ finais ou memo r i a í s :", não se 
tendd, assim, como dar guarida a oreLensão 
da assistente. na fase em que o feiLo se 
encor. t r av a , sob pena de se t umu 1 t1JiJ. t o 
procedimento, e ferir-se o principio Ja 
lealdade processual. 

Outrossim, 
mencionados acostados 

os documentos já 
às fs. 373 usaue ~97 

dos autos e1 mesmo. a eventual eer5cia 
antropológica pugnada pela litisconsorte 
assistente, se deferida fosse, em nada 
influiria para o deslinde da questão, já que 
há meu ver, somente se prestaria, como 
prestam tais documentos, como indícios 
probatórios de eventual demanda - onde 
discutir-se-ia domínio da área e, NUNCA, 
para negar o esbulho comprovado ou mesmo 
para justificá-lo." (grifos nossos) 

Insurgiu-se, pois, a Recorrente 
contra as considerações daquele Juiz, que considerou o seu 
pedido "extemporâneo" e desnecessário à prova da posse em 
questão. Neste sentido, trouxe à apreciação desse Tribunal 
o despacho nQ 10, de 28/04/92, do Presidente da ~UNAI, 
publicado no Diário Oficial da União, Seção I, de 21/05/92 
(Doe. 4), o qual aprovou o relatório de delimitação d.=i. Area 
Indígena de Jaguapiré, que contém um parecer do antropólogo 
ALCEU COTIA MARIZ acerca da posse imemorial dos 
Guarani/K·aiowá sobre aquelas terras. Esse Tribunal, porém, 
reafirmou a decisão do Juiz da Comarca de Iguatemí, 
desconsiderando a necessidade de ser a prova perici3l 
conduzida por profissional apto a oferecer seguran~2 q~Rnto 
à consideração sobre o caráter indígena ou nbu aa Lerra 
objeto do litígio. 

A perícia antropológica n~n só n~o 
era desnecessária, como era imprescindível à prova dos fatos 
adu z I doe pela Comunidade, ora Recorrente. Veja-se o 
entendimento da Jurisprudência: 
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" PROCESSUAL <"".TVIL. 
FITO DE APURAR-SE 
HABITAVAM, DESDE 
DETERMINADA GLEBA. 
NECESSIDADE. 

CARTA OE ORDEM COM O 
SE 1NDtos BOROROS JA 

TEMPOS IMEMORIAIS, 
PERITO EM ANTROPOLOGIA. 

I - O caso exige um expert em ~ntrocologia. 
pois só um escecialista pode dizer, com 
certeza científica. se os índios bororos 
habitam, desde tempos imemoriais, as terras 
em questão (CF _- 69, Art. 198, §§lQ e 2Q). 

Acertada a nomeação, não obstante ser 
ela onerosa para os agravantes (autores da 
ação rescisória). 
II - Agravo conhecido e improvido." 
(A.I. nQ ~0.01.04224-4/MT, 3ª Tur~a do TRF 
da 1ª Região, Rel. Juiz Adhemar Maciel - 
D.J.U. 06/08/90, págs. 16633/16634) 
(grifos nossos) 

Não se admite também dizer que 
fosse o pedido de realização da perícia antropológica 
"extemporâneo", já que o Art. _ 437 do CPC permite ao Juiz 
determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a 
realizaç~o de nova perícia, sempre que a matéria não lhe se 
houver suficientemente esclarecida. Ora, diante do poder ex 
officio do magistrado, não há que se falar em 
intempestividade do pedido. 

Se a Comunidade Indígena, ao 
pronunciar-se nos autos~ apontou fatos novos, afirmando que 
os mesmos se provariam por meio de um laudo antropológico, 
só caberi~ ao juiz indef~rir tal requerimento se este já 
estivesse previamente convencido quanto ã solução da lide. 
No caso, o ilustre Juiz: a quo prejulgou, e o fez 
desfavorecendo a ora Recorrente - a que. aliás, é notório 
desde a fase inicial do processo quando o MM. julgador já 
afirmava: os aborígenes são invasores de terras 
particulares" (fls. 115). 

O indeferimento da realização da 
perícia antropológica, prova fundamental, importou em 

!}Í I \[;.· 
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cerceamento de defesa, o que é causa de anulação 
entendido os doutrinadores e 

da 
os sentença. 

Tribunais: 
É o que têm 

constitui cerceamento de defesa o 
julgamento sem o deferimento de provas pelas 
quais a parte protestou especificamente; 
falta de prova de matéria de fato que é 
premissa de decisão desfavorãvel àquele 
litigante." (RSTJ 3/1.025) 
". . • Há nulidade. sempre 
cerceamento de defesa em 

que se verifica 
QOnto substancial 

para a apreciação da causa ... 
Negrão, Código de Processo 
legislação processual em vigor, 
Ed, Revista dos Tribunais, 1991, 
pág. 118) - (grifos nossos) 

(Teotônio 
Civil e 

21ª ediç:ão, 
nota 130:6, 

Ora, o Acórdão recorrido reafirma 
integralmente a decisão adotada pelo ilustre Juiz da Comarca 
de Iguatemi, que adotou como fundamento de seu convencimento 
quanto ao fato de ser a área objeto do litígio terra 
indígena ou não, prova pericial realizada por um engenheiro 
civil, e não por um profissional habilitado em Antropologia. 
Nesse sentido, violOu o Acórdão o disposto no artigo 424, I, 
do Código de Processo Civil, que dispas o seguinte: 

"Art. 424 - O perito ou o assistente pode 
ser substituído quando:. 
I - carecer de conhecimento técnico ou 
científico." 

Acrescente-se, ainda. que o Excelso 
Supremo ~ribunal Federal já decidiu que: 

"É inidônea a prova, se o perito não tem 
conhecimento técnico necessário à elaboração 
do laudo" ( RT J /83/964, la. coleção). 

Diga-se também 
decisões do Colendo Superior Tribunal de 
Especial é sede para o questionamento de 
de prova, quando tal questionamento se 

que, conforme 
Justiça, o Recurso 
validade jurídica 

dá no sentido de 
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indicar a desconformidade da prova com as normas legais que 
a disciplinam. Vejamos abaixo alguns dos entendimentos 
fixados por aquele Tribunal quanto ao tema: 

"Valoração legal da prova. Somente o erro 
de dtreito tjuanto ao valor da prova, 'in 
abstracto', dá azo ao conhecimento do 
recurso especial" (RSTJ 15/55). 

"Cabe o recurso especial quando se cuida de 
erro de direito quanto ao valor da prova 
abstratamente considerado, e não quando o 
recorrente apenas pretende reexame da 
matéria probatória" (RSTJ' 30/17). 

Sendo assim, o Acórdão recorrido 
contr.ariou também o disposto nos artigos 424, I e 437 do..,,_ 
Código de Processo Civil, devendo ser reformado, já que não 
apreciou devidamente o valor legal da prova pericial 
antropológica requerida pela ora Recorrente, o que importou 
em cerceamento de defesa. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL: 

O ·· A~ó-rdão ·· recorrido, no que diz 
respeito à impossibilidade jurídica de concessão de 
interdito possessório sobre área declarada como terra 
indígena nos termos do artigo 19, §2Q da Lei 6.001/73,· 
apresenta interpretação divergente de outras decisões 
proferidas por Tribunais do pais. Como razão de decidir, 
afirma o Acórdão recorrido o seguinte: 

"·Repito o que está consignado na decisão 
unânime desta Corte estadual, proferida no 
Agravo de Instrumento nQ. 1.432/87, verbis: 
"A preliminar levantada pela agravante é 

rejeitada por falta de amparo legal, eis 
que, tratando-se de terras particulares 
ocupadas por indígenas, a competência para 
julgar a causa passa a ser da justiça comum. 

ij ,r, 
i!\' 
' ·- 
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Seria da competência da Ju~tiça Federal se 
a possessória objetivasse a reintegração de 
área pertencente ao património indígena. 
Não é este o caso." 

Entendo que o pedido é juridicamente 
posstvel já que está a se litigar a respeito 
de terras particulares e não sobre posse ou 
domínio de terras pertencentes aos índios. 

Por tais motivos, rejeito a segunda 
preliminar ofertada. 

Ora, esta interpretação 
encontro ao que se segue: 

"VOTO 
O SR. MINISTRO MOREIRA ALVES (RELATOR) 
2. O acórdão ora recorrido - conforme ficou 
explicitado no aresto prolatado em embargos 
de declaração - ,considerou que, no caso, 
havia impossibilidade jurídica do interdito 
proibitório, uma vez que, sendo indubitável 
a presença, na região interditada, do grupo 
Nambikwara, o decreto de interdição era 
necessário para garantir e proteger a 

.integridade . patrimonial .da comunidade 
indígena, e se baseava no próprio conceito 
de posse insite na Lei 6.001/73; utilizou 
ainda, do artigo 19 da citada Lei, "como 
reforço à argumentação da legitimidade do 
processo de interdição"; e afastou a 
a~licação à hipótese dos artigos 505, 524 e 
527 do Código Civil e dos artigos 153, §22~ 
e 161~ ,ambos da iCohstituição Federal, por 
dizerem eles respeito a direito de 
pr-op r í edade , "cuja análise perdeu 
consistência ante a disciplina especifica da 
Lei nQ 6.001, de 197S, editada com apoio em 
preceitos da Lei Maior. 
Alega a recorrente que, assim decidindo, o 
aresto recorrido violou o §2Q do artigo 19 
da Lei 6.001/73, o~ parágrafos- 4o., 15 e 22 
do artigo 153 da Constituição Federal, beffi 

como os artigos 267, I e VI, e 932 do Código 
de Processo Civil. 

vai de 

-~0 , . ·-·f 
!" l 
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6. Quanto à alegada violação do artigo 19, 
§2Q da Lei 6001/73, a intetpretação a ele 
dada, e pela qual ale alcançaria, também, os 
atos preparatórids da d~~arcação 
administrativa, atos esses a ela 
indispensáveis - até porque, no caso, é 
mister concentrar o grupo Nambikwara então 
disperso, e a interdição visa a evitar 
conflitos comuns em casos como o da espécie 
- é, pelo menos, razoável, motivo porque é 
de se lhe aplicar a súmula 400. Ademais, 
como se vê do acórdão prol~tado nos embargos 
de declaração, a referência ao artigo 19 se 
fez a título de reforço à argumentação da 
legitimidade do processo de-interdição, e 
isso porque essa interdição se justifica 
pelo simples fato - ~ue o aresto recorrido 
tem por certo - da· existência de posse de 
silvícola na área, considerado o cdnceito de 
posse naquele diploma legal. 
Considerado legítimo o processo de 
interdição~ e inexistindo negativa de 
vigência ao §2Q do artigo 19 da Lei 6001/73i 
não há ," também, por - via de ·conseqüência, 
violação dos artigos 9~2 e 267, I e VI do 

· C.P.C. . 
7. Em face do exposto, não conheço do 
presente recurso. (cópia autenticada do 
Acórdão em anexo~ ~Doe. 2, publicado pela 
Revista Trimestral de Jurisprudência do 
Supremo T~ibunal Federal nQ. 107/85) 

O exame acurado dos 
transe ri t'os do Acórdão ora Recorrido e daquele 
pelo Excelso Supremo Tribunal .Federal indicam, 
meridiana, a interpretação divergente sobre o 
dispositivo constitucional do § 2Q do artigo 
6.001/73. 

excertos 
prol atado 

com clareza 
alcance do 
19 da Lei 

O Acórdão Recorrido afirma que a 
concessão do pedido possessório é possível, apesar da 
apresentação de todos os elementos que atestam ter sido a 
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área objeto do litígio demarcada como terr~ indígena, com a 
sua devida homologação por parte do Presidente da República, 
nos termos da exigência constante na Lei 6.001/73 (Estatuto 
do Índio). Já o Acórdão apontado como divergente, que teve 
corno Relato( o insigne Ministro MOREIRA ALVES, declara 
justamente o contrãrio, pois contém o seu voto expressa 
menção à impossibilidade jurídica de pedido possessório 
sobre área declarada como indígena. 

Registre-se ainda, que o Acórdão 
apontado como divergente do ora Recorrido manteve decisão 
proferida pelo então Tribunal Federal de Recursos, cujo 
Relator, o ilustre Ministro WILLIAM PATTERSON, em seu voto 
afirmou como razôes de decidir o seguinte: 

"O interdito proposto teria vida efêmera 
ante as disposiçôes do art. 19i parágrafo 
segundo, da Lei nQ 6001, de 19 de dezembro 
de 1973. Por força da regra inserida no 
citado édito, que reputamos constitucional, 
ex vi do art. 4Q, inciso IV e 198, da Carta 
Maior, contra a demarcação promovida pela 
FUNAI não cabe interdito possessório mas tão 
somente, conforme o caso, ação petitória ou 
demarcatória. 
A intenção do legislador aqui foi exatamente 
impossibilitar medidas judiciais, de caráter 
urgente. capazes de obstacular a ação 
administrativa do Estado na execução dos 
serviços de demarcação sob a forma 
estabelecida em decr~to do Poder Executivo. 
Quis com isso dizer aquele que o ato de 
demarcar-se áreas consideradas terras 
indígenas ou as destinadas "à posse e 
ocupação pelos índios .. "" não constitui ato 
turbativo de posse, embora se faculte ao 
proprietário o uso das ações petitórias ou 
demarcatórias, após concluída a demarcação 
administrativa, como forma de proteção ao 
seu direito de propriedade." (transcrito do 
Relatório apresentado pelo Ministro Moreira 
Alves, no Acórdão apontado como divergente - 
doe. 2 ). (grifos nossos). 

- r_:, I 
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Dessa forma, por esse fundamento 
também se impõe a reforma do Acórdão Recorrido, visto 
competir ao Colendo Superior Tribunal de Justiça a missão de 
uniformizar . a jurisprudência dos nossos Tribu~ais, 
harmonizando a interpretação das leis federais, com a devida 
correção das deci~ões que negam vigêncii ao seus 
dispositivos. 

· III. PEDIDO FINAL 

Frente a estas considerações, e 
mais o que será por certo suprido por Vossa Excelência, 
suplica a Recorrente a intimação da parte ex adversa por 
intermédio ~e seus ilustres patronos para, ao final, 
acreditando na justiça, seja o presente Recurso Especial 
conhecido e provido, restabelecendo assim, a supremacia dos 
dispositivos legais estabelecidos pela nosso ordenamento 
jurídico e a uniformização da. iriterpretação dos Tribunais 
sobre o seu conteúdo. 

Termos em que, 
Pede Deferimento. 

Campo Grande, 27 de agosto de 1993. 

/;; .. 
aújo Leitão 

10/. 918 

/':1~ \) ~O.D w~. 
Leitão 

Joatan Loureiro da Silva 
OAB/MS 3.744 
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PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ : COMUNIDADE INDÍGENA JAGUAP IRf e r epr es ent.ada 

na forma abaixo: .s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.a.s.a.s.s.s.s.s. 

SAIBAM os que este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, no eno do Nasci~to da 
NossoSenhorJesusCristodemilnovecentose noventa e dois (1.992) aos dezenove (19) .s.s 
diasdomêsde maio (05) .s.s nest a cidade e comarca de Eldorado, .Estado de/ 
Mato Grosso do 

em Cartório, perante mim, .- tabel1a .s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s~m~ro~ como outorgante : 

COMUNIDADE INDÍGENA JAGUAPIR{, situada no Municipio da TacurÚ, neste Es• 

tado; neste ato representada pelos ind{ganas: GERALDO CARLOS, portador/ 

da Carteira de Identidade da fUNAI sob o ng 1087 expedida em Amambai-MS, 

a DORIVAL FERNANDES, portador da Carteira de Identidade ~a fUNAI sob o/ 

ng 1.562 expedida em Amambai•MS, brasileiros, cas~dosi ambos.lavradores, 

rasidantes e domiciliados na Aldeia e Area Indigena Jaguapiré, Municipio 

de Tacurú, neste Estado. ora em trânsito por esta cidade e comarca de-/ 

••• 
reconhecido com próprio de mim ta b e 1 ia • 3 • 3 • s • s • a • s • s • s • s • s • s pelas duas t~munrt$ 
no fim assinadas, minhas conhecidas, dou fé; perante as quais por el a foi dito que, por este Público lnstru 
·mento nomeava e censtituía seu s bastante procurador es: ANA VALERIA DO NASCIMENTO 
ARAUJO, orasileira, casada, advogada, inscrita na OAB-RJ sob o ng 53.573• 
CIC. nº 769.691.187-20 e RAIMUNDO SERGIO BARROS LEITio, brasileiro, casa• 
do, advogado, inscrito na OAB•CE sob o nQ 5666 e CIC. n2 262.316.113-531 
ambas com escritório na ses quadra 06, bloco A, Edif!cio José Severo,•/ 
Sala 303, Brasilia-DF; aos quais confere amplos, gerais e ilimitados po• 
deres inclusive com Cláusula Ad1Jud!cia, representar a outorgante junto/ 
ao Forum, Instância ou Tribunal Superior, Tribunal Regional Federal e-/ 
a! propor contra quem de direito, defendê-la nas contrárias, requerer o/ 
que preciso for, juntar e apresentar a documentação competente, seguindo 
umas e outras, até final sentença, usando os recursos legais e acampa-/ 
nhando-a, propor contra quem de direito as ações competentes, conferindo- 
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lhes ainda poderes especiais para confessar, desistir, transigir,-/ 

receber e dar quitaçio~ agindo em conjunto ou. separadamente, podendo 
ainda substabelecer esta a outrem, com ou sem reserva de iguais po-/ 

deres, podendo ainda acompanhar processos crimes e c!veis, requerer/ 
ide digo requerer indenizaçÕess junto a orgãos p~blicós ou privados/ 

a{ requerer o quo preciso for, enfim tudo assinar9 reque;er e prati• 

car para o bom e fiel desempenho do presente mandato.-.s.s.s.s.s.s.s 

.s.s • 

• s.s. 

.s.s • 

• d.s. 
Assim o disse do que dou fé; e me pedi este instrumento que lhe li, aceit e ~na 
comastestemunhasabaixoquesão: DIGO, a assinam os outorgantes dispensando 
a prBs~nça e assinatura das testemunhas instrument:rias dé confor• 
midade com o Disposto no Provimen~· Q 19i/02 da Corregegoria Ge-/ 
ral da Justiça deste Estado.- Eu, }1t.LQ,,(Jel..--0tabelia, mandei/ 
da t í Loqr af a r , conferi e assino em-pu f'iêoêràsô •.. 

Em testemunho dl(U~ _da verdade.- 

·Âl(/f;[Ulwv-a__ 
/ ; 

',•, ,.f 
·/ 

MARIA LUIZA BONETTI NAVA. 
TABELIA.- 

GERALDO CARLOS.• 

DOR IVfiL FER:~Ai'~OES ••• 
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NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS 

SUBSTABELECIMENTO 

SUBSTABELECEMOS, com reserva, na pessoa do 
DR. JOATAN LOUREIRO DA SILVA, brasileiro, casado, advogado 
inscrito na OAB/MS sob o nQ 3.744, portador do C.I.C nQ 
798.738.128-49, com escritório na Rua Rui Barbosa, nQ 1913, 
Bl. C, II, sala 13, na cidade de Campo Grande, MS, os 
poderes que nos foram conferidos pela COMUNIDADE IND1GENA 
JAGUAPIRt, conforme procuração outorgada em 19 de maio de 
1992, no cartório da comarca de Eldorado, nesse mesmo 
estado. 

~~ , Brasília, OS de maio de 1993 . 

. ;~-~, ·-..4.i..~~;, / ---?'}- , ->: /// ~ • /:0;, / · X~ 0 ::,L- 
~~~/~Ú??1&,__p: ;?Zú:r p(:,.-; H-__, 

( ~ •.. ,,,ANA VA~_ÉRIA NASCIMENTO ARAóJê?LEI T~O 
~/~>:~·./· ..._ / OAB/Df;/ 10. 918 (antiga OAB/RJ .53. 573) 
-·· -•· ~.; ' / I / 

.,, .••. '"t..i..._ I , ~. h<>; .. ....._, . ._, 
••.... ( ...,..., 

. ··,.;-,~,"~ ·. ::::~~ 
.•••.• <l."4 ~~,.1"" ~ 

. ~·-) {. -~-~ () , ·:, ~-:: . ./e~,.._\),_~) ~~e, p~,,, w"". 
~~!MUNOO SERGIO BARROS LEIT~O 

OAB/DF 10.841 (antiga OAB/CE 5.666) 

TiCNICOS ~OI 'IARIOS AUTOAIZADOd 
t;ar/n lltna de Alrnen o,t All1m1ld1 d1 S11n 
ttd ~. Menics Caml11 • Anl nlt Au1u1tn de Cllm, 
011111lf1 OJrlOI IMm11t;a ª O,u ~,ta te h111jí{c'~~S. Q. 06, BL. A Ed. José Severo sala 303 Cep 70300 Brasília DF 

telefone (061) 226·3360 fax (61) 224-0261 

' ---- 


