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PRIMEIRA TURMA CíVEL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CLASSE B - XXII - N. 33.015-2 
f3UATEH I • 
RELATOR 
AGRAVANTE - 

I- 

AGRAVADOS - 

EXMO. SR. DES. ALtCIO ANTÔNIO TAMIOZZO. 
FUNDACÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI (dr. Luiz 
Cézar de Azambuja Martins). 
OCTÁVIO JUNQUEIRA LEITE DE MORAES E ELZA JUN 
QUEIRA LEITE DE MORAES Cdr. Atinoet Luiz Car• 
dcso). 

R E L A T ó R I O 

O SR. DES. ALÊCIO ANTONIO TAMIOZZO 

Fund~ção Nacional do Índia - Funai, inconfor 
mada com decisão Proferida pelo juiz da comarca de Iguatemi1 
nos autos da a~ão de int~rdito proibitório que lhe move 
Octávio Junqueira Leite de Moraes e sua mulher Elza Junquei 
ra Leite de Morões, interpõe agravo a e~te Tribunal. 

Alega, em preliminar, que a competência para 
c:cnhecer ~ julgar o prese.nte processo é da Justic:a federal, 
nos termo5 do artigo 109, inciso XI e 2~1, parágrafo la da 
Constitui.:ão federal., Com isso, deve ser reconhecida a e em 
petincia da Justi~a~federal e r~vosada a liminar concedida. 

Quanto ~o m~rito, alega qü~ existe a Portaria 
n. 244, de 20.5.92, publicada no Diário Oficial da União, em 
21.5.92, decl~rando como de posse Permanente indígena, ~ara 
efeito de démarcatão, a ÁrQa Indígena Jaguapir~. A Pro 
priedade a que os agravados se referem em sua inicial 
coincide com ~arte da área indígena, supra referida. As 
coisas estio invertidas. Quem invadiu~ área indígena foram 
os agravados e não os índios ~ue invadiram a propriedade 
particular dos agravados. 

P9d9 a reform~ da decisão. 
Formado o ihstrumento, contraminutado, colhi 

da a manifesta~ão do representante de Ministério Público, 
mantida ê decisão, os autos vieram a este Tribunal. 

A Procuradoria-Geral de Justi~a requereu di- 
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Ligên~ias, que foram deferidas. 
A Justiça federal encaminhou a este rela~or 

cópias da Ação Civil Pública n. 92.3433-0, ajuizada pelo Mi 
nistérío Público Federal, contra os agravados e outros doeu• 
mentes. 

A Procuradoria-Geral de Justi~a, em seu pare 
cer, opina pelo acolhimen lo d e pr~l l111l11d1', r e c e nh e c e n d o e s e a 
~omPetência da Justi~a federa~ Para conhecer e de~idir a 
~ue~tão. No mérito, Pede que seja negado provimento ao re- 
curso. 

Colocado o recurso em pauta Para 
a Justi,a federal encaminhou outros documentos 
~ç~o, tQndo rido datarminada • ratir.da do; 
dar-se v1sta à ~rocuradorla-~eral de Justl,a. 

julgamento, 
sobrli! a mesma 
mcumo1 r.,af'lil 

V O T O 

O SR. DES. ALtCIO ANTONIO TAH102ZO (RêLATORJ 

A agravante argüiu a preliminar de incompe 
tência da Justic. eit.du.t, p.r. dacidir. quast;o prop~sta 
Per~nte w ~~mar~à de I~uatemi, Par versar sabre direitos in 
dígenas, demarca~ão de ár@a d~vidamente reconhecida como 
tal, através de portaria ministerial. 

A que,tão vem•se desenrolando de~de há muito 
tempo. 

Em 27.4.86, o imóvel de propriedade dos agra 
vados foi invadido por famílias indígenas, que lá s~ estabe 
lec~ram e ocuparam cerca de 700 hectares. 

Os agravantes ajuizaram a~ão de reintegraclo 
de posse. Nessa a~ão foi levantada, por duas vezes, a incom 
petência da Justi~a estadual, para ccnhecimenta da matéria, 
alegando-se que o i~óvel integra o patrimônio indígena. 

Este Tribunal, diante da documenta~ão apre 
sentada na oc.;iio, decidiu ~ue a compatincia p~rã o conh~ 
cimentc e julgamento da matéria era da Justi,a estadual. 

Essa a~ão, ~m 1.6.92 foi julgada procedente, 
determinahdo-se a reintegra~ão dos agravados na ~osse da 
área esbulhad~ Pelos indigenas. 
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Ém 20.5.92, os indígenas tornaram~ invadir a 
área, tendo c5 agravados ajuizado interdito proibitório, que 
logrou receber a liminar. Contra esse despacho é que se di 
rige e presente recurso. 

A agravante argumenta que, em 20.5.92, o Mi 
nistro da Justi~a baixou a Portaria n. 244, ~ue foi publica 
da nc Diário Oficial da União, no dia 20.5.92, onde declara· 
~ue estes 700 hactares são área de POS5e permanente 
indígena, para fins de demarca~ão. Essa portaria entrou em 
vigor na data de ~ua ~ublica~ão (f. 8). 

Com base em conhecimento dessa portaria ê que 
os indígenas invadiram novamente a área. 

Esse ingrediente, da existência da portaria 
ministerial, é nove com rela~ão às anteriores decisões desta 
Tribunal. Nas decisões anteriores decidiu-se a questão a 
poiada na documenta~ão apre;entada pelos agravados, com base 
em Resolu~io de 20.7.88, emanada de Grupo de Trabalho Inter 
ministerial constituído para examinar a questão dessa área 
indígena e que concluiu não ser a mesma de posse imemorial 
dos índios. 

A questão agora - com a existência da porta 
ria e cem a e~istência da a,ão civil pública movida Pelo Mi 
nistério Público da União, perante a Justiça federal, visan 
do garantir o direito de a União demarcar a área de ocupa,ão 
indígena-, muda totalmente de figura. 

A União demonstrou ter interesse na decisãc 
da questão e em versar sobre direitos indígenas. 

A Constitui~ão federal no seu artigo 109, in 
ciso I e XI, de forma muito clara, determina que a competên 
cia Para conhecer e decidir estas questões é da Justi~a fe 
d~ral. 

Assim, em face da documenta~ão existente nos 
autos, em face da Portaria Mini5terial n. 244 - já referida 
- e tamb~m, em face do interesse na União na questão, de 
ve-$e acolher a preliminar e declarar·a nulidade da liminar 
concedida, determinando-se a remessa do interdito 
proibitório para a Justica federal. 

Essa exce~ão de incompetência, por ser abso 
luta, pode ser argÜida em qualquer tempo, de qualquer forma 
e, inclusive, deveria ser reconhecida de ofício. 

~m virtwd~ do ~~~osto, acolho a P~eliminar e 
reconhe~o a competência da Justi~a federal para ~anhecer e 
decidir sobre o interdito proibitório, revogando a liminar 
~on~~dide. e~~aMl~~em ~e o~ ~u~o, ~e~e e Ju,ti~& f@~~~sl. 
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Tudo de conformidade com o par~cer. 

D E C I S Ã O 

Como consta na ata, a decisão foi a seguinte: 

EM VOTAÇÃO UNÂNIME, ACOLHERAM A PRELIMINAR DE 
INCOMPETÊNCIA DA JUSTICA ESTADUAL1 NOS TERMOS DO VOTO 00 RE 
LATOR. DECISÃO CONFORME O PARECER. 

Pr~sidência do Exmo. Sr. Desembargador JOSUÉ 
DE OLIVEIRA. 

Relator, o Exmo. Sr. Desembargador ALtCIO AN 
TÔNIO TAMIOZZO. 

Tomaram Pdrlt! nu 5ulgam~nto os Exmo!. Srs. 
Desembargadores ALiCIO ANTÔNIO TAMIOZZO, ELPiDIO HELVtCIO 
CHAVES MARTINS e JOSUÉ DE OLlVElRA .. 

Campo Grande, 16 de novembro de 1993. 

CfVEL 

js 
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Prim~ira Turma Cível 

Em 14 I 12 ·1 93 
Presidência de Exmo. Sr. Des. 

JOSUE DE OLIVETI?A 

+--------------------------------------J 
16. 11. 93 

PRIMEIRA TURMA CÍVEL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CLASSE B - XXII - N. 33.015-2 
GUATEMI. 
RELATOR 
AGRAVANTE - 

I- 

AGRAVADOS - 

EXMO. SR. DES. ALÊC!O ANTÔNIO TAMIOZZO. 
FUNDACÃO NACIONAL DO iNOIO - FUNAI Cdr. Luiz 
Cézar de Azambuja Martins). · 
OCT~VIO JUNQUEIRA LEITE DE MORAES E ELZA JUN 
QUEIRA LEITE DE MORAES Cdr. Atinoel Lui~ Car 
dcsc). 

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTER 
DITO PROIBITóRID - ÁREA INDÍGENA RECONHECIDA POR 
PORTARIA MINI~TERIAL - EXISTiNCIA Dt AÇÃO CIVIL PÚ 
BLICA NA JUSTlCA FEDERAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊN~ 
CIA DA JUSTICA ESTADUAL, ACOLHIDA. 

Havendo portaria baixada Pelo Ministério da 
Ju~tiea ~ue reeonhe~~ A área em litígio de posse 
parm~nente dos indígenas e de intc~a~~a p~r~ dcm~r 
cação e havendo a~ão civíl pública movida ~elo MP da 
União, perante a Justi~a federal, visando assegurar 
a demarcacio da área e havendo interes1e da União, a 
ccmpetincia para conhecer e decidir a matéria é da 
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.Iu s t i c a federal. 

A C ó R D Ã O 

Vistos, relatados e discutidos estes autos1 
acordam os juízes da Primeira Turma Cível do Trib~nal de 
Justica, na conformidade da ata de julgamentos e das netas 
ta~uigrificas, em votac~c uninim~ acolh~r a preliminar de 
incompet~ncid da Justi~a estadudlt ti~i letmos do Yoto do re 
lator. Decisão conforme o parecer. 

Campo Grandei 16 d!!! novembro de 1993. 

JOSUé 

ALÉCIO ANT - RELATOR 
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INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL 

urgente, favor entregar imediatamente 
~· Av. Higienópolis, 901 

01238-001 sae Paulo - sP 
Brasil 
tel: 55 11 825-5544 
Jntemetsocioamb@ax.apc.org 

SCLN 21 O - bloco C, sala 112 
70862-530 Brasllia - DF 
Brasil 
tel: 55 61 349-5114/27 4-7608 

Para: DR. GERARDO FONSECA 

Instituição: PJ FUNAI 

De: Dr8 Ana Valeria 

Data: 18/10/96 Hora:17:46 

fax: (061) 226-8457 

fax: 825-7861 • SP 
nº de páginas: 05 

Prezado Gerardo: 

Conforme combinado com o Sérgio, segue, em anexo, cópia da decisão do Juiz da Comarca de 
, lguatemi (MS), que revigora antiga liminar contra a FUNAI, determinando a retirada imediata da 

~ Comunidade de Jaguapiré de seu território, reivindicado por Otávio Junqueira, proprietário da Fazenda São 
·'- José. Trata-se de uma Cautelar de Atentado, que visa desocupar a área em disputa na Ação de 

Rêintegração de Posse (Processo nº 052/87), objeto do Recurso Extraordinário nº 183188 (relator Ministro 
Celso de Mello ), que, desde 1994, aguardava parecer do Sub-Procurador da República Paulo de Tarso 
Braz Lucas. O parecer foi finalmente terminado no dia 15/10 último e o processo deve estar seguindo para 
o Supremo Tribunal Federal, para que seja julgado. 

Note-se que a Cautelar de Atentado é proposta contra "os índios representados pela FUNAI". O 
Juiz já determinou a citação da FUNAI, que terá, então, 05 dias para contestar. A liminar foi publicada no 
DJ ontem (17 /1 O), segundo nos informou o Procurador Paulo Tadeu, do MPF em Campo Grande. 

O Procurador Paulo Tadeu está requerendo ao Juiz de lguatemi um prazo de 60 dias para o 
cumprimento da ordem ( durante o qual, obviamente, teríamos mais chances de tomar outras providências). 
Como a ordem liminar fala em força policial, seria também necessária a autorização do Secretário de 
Segurança do estado do Mato Grosso do Sul para que a retirada fosse efetuada. Com relação a isso, o 
mesmo Procurador já conseguiu um compromisso verbal da parte do Secretário no sentido de que tal 
autorização não será dada hoje ou de imediato. 

Além da fazer chegar ao seu conhecimento este fato, que consideramos grave em razão da 
problemática Guarani que já é alvo da sua atenção, gostaríamos de discutir com a FUNAI a possibilidade de 
encaminharmos, em caráter de urgência, providências junto ao Ministro relator do RE, no STF, com vistas 
a acelerar o julgamento do referido processo. Ou ainda, no caso de não ser deferido o prazo de 60 dias 
pelo Juiz de Iguatemi, a possibilidade de encaminharmos um pedido incidental nos autos do RE ( o RE é de 
autoria da Comunidade Indígena, MPF, FUNAI e AGU) para suspender a ordem de retirada até o 
julgamento do recurso pelo STF. 

No aguardo de sua manifestação, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Atencios~en::p 
aujo 


