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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
PROCURADORIA DA UNIÃO EM MATO GROSSO DO SUL 

AGU/PCU/MS/NQ qJ,d SPA/93 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRI 
BUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 

Processo : Apelaç~o Cível 32947-5 
(Embargos de Declaraç~o 32947-5/01) 

P. Adm. . . 
Apelantes: 1. 

2. 
3. 

Apelados : 1. 
2. 

Fundaç~o Nacional do Índio - FUNAI 
Comunidade indígena de Jaguapire 
Uni~o Federal 
Octávio Junqueira Leite 
Elza Junqueira Leite de Moraes 

A UNI~O FEDERAL, representada pelos procura 
dores que esta subscrevem, vem, nos autos em epígrafe, 
interpor o presente 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

com fulcro no artigo 102, III, "a", da 
Federal, contra o respeitável acórd~o de 

Constituiç~o ~i/~,SQ2, t 1 
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proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal no 
recurso de apelaç~o, complementado pelo de f. 980-6, 
proferido nos embargos de declaraç~o. 

Pede que, após 
previsto no artigo 27 
28.5.90, seja admitido 
autos para apreciaç~o da 

regularmente processado, como 
e seguintes da Lei 8.038, de 
o recurso, encaminhando-se os 
instância superior. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Campo Grande, 15 de dezembro de 1993. 

Sílvio Pereira Amorim 
Procurador da Fazenda Nacional 
(designado nos termos do art. t9 da LC 73/93) 

iva Pinheiro 
da Uni:&o no de Mato 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
TRIBUNAL FEDERAL 

MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO 

COLENDA TURMA 

A UNI~O FEDERAL vem apresentar as suas 

RAZffES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

nos seguintes termos: 

I - O FATOS 

1. Octávio Junqueira Leite e Elza Junqueira Leite 
de Moraes, em 20.3.87, ingressaram co• uma aç•o de 
reintegraç~o de posse, contra "selvicolas da aldeia 
indígena NPorto Sossoróº e órg~o Representativo FUNA1 - 
Fundaçao nacional do Jndio, perante o Juizo de Direito 
da Comarca de Iguatemi, NS (Justiça Estadual). 

2. Aduziram 
propriedade fora 

que u11ta 
invadida 

área 
por 

de terras de sua posse e 
oito famílias~ !ndíge- 
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nas, que se fixaram no sul da propriedade clandestina 
mente, apossando-se de cerca de 700 (setecentas) hecta 
res de terra. Realizada audi~ncia de justificaç~o, 
deferiu o juízo medida liminar, determinando a reinte 
graç~o de posse (f.57). Em 19.5.87 foi o presidente da 
FUNAI citado, através de carta precatória (f. 77). Como 
FUNAI interpôs recurso de agravo de instrumento para o 
Tribunal de Justiça o juiz condutor do processo suspen 
deu a liminar concedida, até manifestaç~o da inst~ncia 
superior. 

3. O agravo de instrumento da Fundaç~o nacional do 
índio - FUNAI, foi interposto em 26.5.87 (f. 106-111), 
pedindo-se a cassaç~o da liminar e o reconhecimento da 
incompet~ncia da Justiça Estadual para julgar a aç~o, 
encaminhando-se os autos à Justiça Federal. 

4. Tal recurso foi julgado improcedente no tocante 
à compet~ncia, mas foi anulado o processo desde a au 
di~ncia de justificaç~o, pela n~o intervenç~o do Minis 
tério Público (f. 127). 

5. O presidente da FUNAI foi novamente citado em 
8.1.88 (f.139). Realizada nova audi~ncia de justificaç 
~o, em 18.1.88, foi concedida liminar de reintegraç~o 
de posse. O mandado de reintegraç~o de posse foi cum 
prido em 2.2.88 (f. 182). 

6. A outro recurso de agravo de instruaento, 
terpos~n pela FUNAI, no tocante à ca•pet~ncia e à 
cess~o da li•inar, foi negado provi•ento (f. 230). 

in 
con- 

7. Foi produzida prova pericial, sendo 
apresentado em 16.3.89 (f. 248-251). 

o laudo 

8. A Uni~o Federal, representada pelo Ministério 
Público Federal, ingressou no feito em 12.7.09, e pela 
petiç~o de f. 258-59 esclareceu ao juízo que a matéria 
discutida dizia respeito a disputa sobre direitos indí 
genas, pedindo, em conseqü~ncia, o declínio da compe 
t~ncia para a Justiça Federal, ante os termos do artigo 
109, XI, da nova Constituiçao Federal que fora promul 
gada em outubro de 1988. 
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9. Instados a se manifestarem os autores n~o 
afirmaram a inaplicabilidade da norma constitucional ao 
fato concreto, mas invocaram a exist~ncia de sentença 
com trânsito em julgado (como se houvesse alguma sen 
tença) e garantia constitucional contra a ofensa ao 
direito adquirido pela lei posterior (f. 262-6). 

10. O Ministério Público Estadual, manifestando-se 
à f. 269, concluiu que, embora a Constituiç~o anterior 
n~o conferisse à justiça Federal competincia para jul 
gamento da causa, a de 1988, em seu artigo 109, XI, n~o 
deixava qualquer dúvida a respeito. Opinou pela remessa 
dos autos à justiça Federal. 

11. Acolhendo a manifestac;~o do parquet o 
condutor do feito declinou da compet~ncia, domo 
no despacho de f. 270. 

juiz 
se v~ 

12. Contra essa decis~o os autores interpuseram 
agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça, que 
lhe deu provimento, para reformar aquela decis~o e 
reconhecer a compet~ncia da Justiça Estadual (f. 279- 
283). 

13. Em 9.10.90 
(f.301). 

realizou-se audi~ncia de instruc;~o 

14~ Após oferecidas as alegaçOes finais (pelos 
autor~~ e p~la FUNA1), •anifestou-se a ·Ministério Pú 
blico Estadual cela i~praced~ncia do pedido, por n~o 
terem os autores se desincumbido do ônus da prova (f. 
325-9). 

15. A Comunidade Indígena de Jaguapiré ingressou 
no feito em junho de 1991 (f. 350), informando a exis 
t~ncia de processo administrativo com vista à demar 
caç~o de área indígena que abrangeria a área de terras 
que os autores alegaram terem sido esbulhadas. Cópia do 
processo administrativo foi trazida aos autos (f. 371- 
596). 

16. Manifestando-se novamente 
Estadual manteve o parecer anterior 

o Ministério Público 
( f. 621-2). 
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17. Em 1.6.92 foi proferida a sentença de f. 624- 
31, que julgou procedente a aç~o, concedendo a reinte 
graç~o definitiva dos autores na posse. 

18. A Uni~o Federal interpôs recurso de apelaç~o, 
argumentando que n~o foi intimada do acôrd~o que julgou 
improcedente o agravo de instrumento que interpôs (to 
mando conhecimento da decis~o apenas quando da publi 
caç~o da sentença), dele n~o tendo sido intimado também 
o ôrg~o do Ministério Público. Suscitou, ainda, preli 
minar de incompet~ncia absoluta da Justiça Estadual 
para julgar o feito, porque tratava-se de disputa 
sobre direitos indígenas (art. 109, XI, CF/88) e porque 
se discutia acerca do domínio da Uni~o sobre a área, 
por dois motivos: ser posse imemorial indígena e serem 
terras devolutas, situadas na faixa de fronteira, inci 
dindo, assim, o disposto no artigo 109, I, da Consti 
tuiç~o Federal. 

19. Novamente o Ministério Público Estadual mani- 
festou-se pela incompet~ncia da Justiça Estadual, noti 
ciando a propositura, pelo Ministério Público Federal, 
de aç~o cautelar, por ter sido a área reconhecida como 
de ocupaç~o indígena, e de aç~o civil pública, ambas 
perante a Justiça Federal. 

20. O órg~o superior do Ministério Público Estadual 
também opinou pelo acolhimento da preliminar de incom 
pet~ncia do Juízo (f. 786). 

21. Entretanto, a Segunda Tur•a 
de Justiça do Estado de Mato Grosso 
midade, rejeitou a preliminar, com 
do relator, que deixou consignado: 

Cível do Tribunal 
do Sul, por unani 

fundamento no voto 

"A Fundaçg{o Nacionc:\l cio ~mdio!' i:\ Comun:i.dadc;~ Ind:í.···· 
gc,~na de ,Jaguapi l'"é e a Uni. â'o, bê1tem-se, em p r e I imi n a r, 
pela nulidade do processo já que a Justiça estadual 
seri~ absolutamente incompetente para ccmhecer da 
questâ'o, que versa sobr·e tf.-!r·r·,:\s indígenas, €~m fc:H:f.-~ de) 
qu~ estatui a atual Carta Magna. 

En t.e-!nd e., que n"â o 1 he~,, é"l!:,1:;.i s te-! 1•· e. z-;;,(c,, por q UE"! ,,1 

matéria já foi exaustivamente analisada neste feito, 
qu,,u-,clo do1:;. êtqr;,,vos de in!:;t.r·umf.·'nto inter-posto!:,. 

Com ·feito, 11..!t vig (:ii!·; ci.;\ da Con s t.â tui çtl""o -fE~clf.-n'·c:d 
anterior~ como relato~ do Agravo de InstrL~entR nQ- 
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1 .... r·;:···:, i:•1···opr.1'.,.-l.<• f)<.!l.,-1 l··urr,•, ., tivP • .. ,por lur,id.,1(:1,·_. <:li-::, 1-.-:·m•,n · 
1· .. ,\ t· 1 11.ll .. ) : 

"i:·1 ,'.íu i,, t :i. (~,.1 f.}1:' L:1.d1.1.:·1 1. ~· c.oru pf:} tf:•n + <·.-: p,:1 ,,. ,,1 cnr1 hc- ...•.... 
C:(•?r d,:\ ·:I ·~: ;·10 cl,'11.1 :i. ·;: ,'\d i:'I con t ,,. et <:' Fu,-..u~. J ., po ,,. :i. n V,:'1 !,;~\o 
d(·? tP1·· 1. ,.\ :~~ p,:<. I'" ·1·. :i 1::1.1.I. <."\ n-0:,i:; j)OI'" i. n d :f. q (·?l'l ,:-\ !::- 11 • 

E, no cor po do .,,céwcl'Jfo ora uncto d<-:-:•!i;ta mesn,,;·, Tunn.,,:, 
<·?n r.on t n:>: 

"t, p1•·eliminar· lev.;uitarla pela a9ravant.e fc·, 
rejeitada por falta de amparo legal, eis que, 
tratando-se ele terras particular0s ocupadas por 
:i.nd Í<.~(·?ll,:1S, ,:\ compf.~tÊ)n Ci.,,\ pai'",,;\ j u Lq a r' a C<'.'<U::.;a pass;:\ 
a ser da justi~~ comum. 

~:ier :i. ,:·, dé1 c:ompt:;,t é:n e: i ,,1 
J:HJ!;;.S(')S!;ó1··i. é\ obj e ti Vé\::;~;(-? 

p<::>rlenc<-?nte a o patr:i.mfinio 

da Justi,a Federal se ~ 
a r~? :i n teg r <:\ i>,ro d <1·~ á n-:;,,,\ 
ind ígen<:\. Ni'?{o é €-~l:,se o 

caso." 

Conce-~dicla liminar na aç~o d<,":' reintf.o;>qré\Ç}'ío d€~ 
posse, foi interposto novo agravo de instrumento, que 
recebe-~u o nP j_. '13:1. /88 ~ tendo es tc1 Tu rma C:í. vi-:d ~ por 
unanimidade, decidido que: 

11~ competentA a Justiça estadual para conhe 
cer df? açXo ajuizada contra a Fun a í por invct!,.,~o dr::, 
terras parti cula1res por indígenas." 

Finalmf:·:•nte~ _ic', na vig~;',oc:ia da atual Ccm sLa t u i ç'ã o 
Federal, foi interposto novo agravo de inslrumento~ 
dest~ feita pelos recorridos, que nâa se conformavam 
com o fato de o juiz de direito da comarca de Iguatemi, 
-ter -decii.nado de sua competência.~ em favoY da '-lustiça 
federal. 

Novamente, esta egrégia Turma Cível, decidindo a 
quest~o (Ag. I. :;-~.<!'>45/89 - julq. 14.2.90), proc:lamou: 

"El'lENTA - AGRAVO DE INSTl~Ul'1ENTO - F'OSSESSÕFUA 
OCUPAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES POR nmÍGEMAS 
INEXISTtNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS HII)pGENAS 
·- FUNAI -- COMF'ETtNCIA DA ,JUSTIÇA ESTADUt1I .. - PROVI-· 
DO. 

Tratando-se de ocupaçâo de terras particula 
res por indígenas é competente para julgar a de 
mandei i:~ ,Jus ti. ç.;, Estadui:\l •. " 

Como se vê, em três oportunidades foi este Areópa- 
go chamado a decidir se a questâo sub judice era da 
compet~1ca da Justiça estadual ou da Justiça federal e, 
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c-:·m tod,,,, ... <-.- .• l.1:·,, pn1·· lll'1,-,r1i1n:id::,<lv1, p1·r,( l,:u11i:,t• ,., ,,,t•,1 p1··c:-,i;,1···1,,, 
cnm p<-:-~ I·. t)t'1 1: i .. \ p.« 1· ,,1 d •i·), · j d 1. 1 · .~. p t' (-::· i'.c-:-~t 1 .,;?ú::o d c-··d 1, t. J. c.l ,·t e:-:•r11 .:i t t -í :.·. P. 

Po1· t.d:i .,; moti.1.1,1<:;, 1•·1-?Jf,•J. l:o ,-,,. p1•·:i.rn,1i1~,,\ i:•1···,-:-il:i.m'i.n.,\1'· 
c,fc-:-)1'· L,,d,,, pn1· todo!:; e:,,.:. r'E•CC11'·1··c,-:·n i'.c--:,i;, •. " ( f. 796-7). 

22. Como n~o tenham sido apresentados os funda- 
mentos para a decis~o, nesse ponto, mas apenas a citaç 
~o de decisbes anteriores, em situaçbes diversas, por 
quanto em al9umas delas vigia outro regramento consti 
tucional, a União interpôs recurso de embargos de 
declaraç~o, que restou assim ementado: 

In<':!X i s-t.:i.ndo d úv i.d a !' obi:;cu,,·:i. d a d o ou om í r,;i;;;,\o n o 
,:~c:órd;,to !• n;;.j€,•Í 'l:é1m-!:;e e:,!:;. r:-mbi\l''ÇJO!:; d o clc-:-)c:J.ar-aç~\~o. 

23. No voto condutor consta o seguinte: 

A decis~o foi muito explicita ao examinar a quest 
át"o dc,;~ compE•t.~?nci.,l dt2st.r:• Tr:i.bun.;11 p,,\l"é1 c::ontmce1·· dcl 
questâ"o!' ao ,:lfirmar-: 

( . . . .. ) 

Como se vê!' n~o existe dúvida sobre o que esta 
Colenda Turma proclc':\mou !' já em trt'.;1<:..; oportunidades. 

A compet~ncia é da Justiça estadual, porque se 
trata de invas~o de terras particulares por indígenas. 
Entâo!' nâ'o existe C) de-:-sloc:<:1ment .. o clêl competE-·ncia pare\ a 
,Justiça ·fede1r,:~l. 

A segunclcl quest'~o d:i.z n,·.·speito à omiss~o quanto ê\ 

indicaçâ"o cio dispositivo qu e !:l-E-~ fundcl a c:omp€-~têr·,c:i.,"l 
dest<~ Tribunal pc.~ra apreciar a quest;::(o n 

Ora!'<-~ <:ompet.€--ncia f~i;;.t.~ p1revista no Código d o 
Pr-ocesso Civil quando trata no seu ar-tigo 95 a respeito 
das açef<1-:-s E:•!' p,,\rê, tanto!' tr·,;,qo inc:1Ltsive dec::i.!:;âc, do 
Tr·tbunal d e .:h.ti;.t.içd d~? StKu P,,1ulo:, na R;.l/T.JfW :J.:t;-::/428!' 
que afino<-~~ 

"Compnten te ,,iincli:1 é o fc:,1~0 da 
se tra tc-z. <.~penas de n-?in tfs>g 1rc.~ç;;i'c:1 !' 
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1r;c '":. C 1 . ,,;\{I de- C:()l"f t t'' d t Ü d (} q (1 f·! d(•:! r J, ','(.)11 <:l pc,·,,.<;,.p d (:t 
I" •. ~.,t.l •• 

Or cl !• d q 1 \t:·:,c:; + ;;..o i:odú c:•i:, l'. ,/1 "'i::.':: :i. m <i\ e. J. .::1 r: ,:\d ,,1 :• ,,. d ,'.'i'{ o 
p,·:~ J ,!\ qu a 1 , n '?{;:-, e x :i. i::.. t.f:~ qt tal quc·:·!I'" c,m:i. si:;~Xo no é1 có n:1'.\'ío. 

Po 1·· t . .::.. 1 .. ':. mo+. 'i. './OS:• Ir(·:'.' j i,~ :i. +o Of., p l"f.,•<::-<·?l"I +.~?S f,>ffl bi:'1 rq oi; d C·:,• 
ri E·· e 1 éH" e< ç';.~ o • 11 

(f. 981-3 - sem o destaque no original). 

II - 00 OIREITIJ 

24. Entretanto, o entendimento manifestado no 
julgamento da preliminar de incompet~ncia da Justiça 
Estadual para processar e julgar o feito, acabou por 
ferir em dois pontos a Constituiç~o Federal: os incisos 
I e XI do seu artigo 109, que disp~em: 

109. Aos ju{zes fedprais compete processar e 
julgar: 

I -- as causas em que a Uni~o. entidade aL1tárqui 
ca ou empresa pública federal forem interessadas na 
concliç~o dt~ aut.or·ai:;., r-és1, .;,si,;i~;tE"nü:-:-i;;. ou C)ponc:;:nt.+:~!:;., 
<-:?)(ceto as de fc\l~cia~ ,:\!5- d o .::..c:i.dent.c~ df'~ tr,:lb<:\lho e a1;; 

sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; 

( - . . . . . - . ) 

XI -- a disputa sobre direitos indígenas. 

25. Com efeito, tendo ingressado no feito a Uni~o 
Federal, em julho de 19B9, e-porque já em curso pro 
cesso adainistrativo visando a demarcaç~o daquela Area 
como de ocupaç~o permanente indígena (como determinado 
pelo artigo 67 do Ato das Disposiç~es Constitucionais 
Transitórias), n~o se poderia deixar de reconhecer que 
a compet~ncia passou a ser da Justiça Federal, mesmo 
que n~o o fosse em raz~o da mat~ria tratada (que, in 
siste-se, é a exist~ncia ou n~o de direitos indígenas 
sobre a terra). 

26. Acerca do legítimo interesse da 
linde da quest~o n~o se discutiu; e nem 

Uni:ro no des- ~,z~-lo} 
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perante a Justiça Estadual, porque a exist~ncia ou n~o 
de tal interesse só pode ser apreciada pela Justiça 
Federal ou pelo órg~o competente para solver o~conflito 
de compet~ncia acaso existente. 

27. De se anotar, nesse ponio, que os autos já se 
encontravam na Justiç~ Federal quando o MNQ Juiz de 
Direito da Comar~a de Iguatemi os requisitou de volta, 
ante a decis~o proferida pelo Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso do Sul e• agravo de instrumento interposto 
pelos autores da aç~o. 

28. De qualquer forma, é patente que, sendo as 
terras indígenas de propriedade da Uni~o (art. 120, XI, 
CF/88), além de estarem localizadas na chamada faixa de 
fronteira (pelo que n~o poderia ter sido vendida pelo 
Governo Estadual), e havendo grande probabilidade de 
que o imóvel sobre o qual se discute na aç~o de reinte 
graç~o de posse estivesse compreendido em uma área 
maior objeto de processo administrativo tendente à 
identificaç~o, declaraç~o e demarcaç~o como de tradi 
cional ocupaç~o indígena, poderia a Uni~o intervir no 
feito. 

29. O simples fato de se discutir se se tratava ou 
n~o de terra tradicionalmente ocupada pelos indígenas 
(o que n~o é alterado pelo fato de estar de posse de 
particular, naquele momento) já autoriza a conclus~o de 
que a Uni~o tinha mesmo interesse em ser parte no pro 
cesso, para proteger a terra indígena e fazer respeitar 
todos os seus bens tart. 231, caput, CF/~8). 

30. Do mesmo modo que a propositura de aç~o de 
desapropriaç~o pela Uni~o já é suficiente para deter•i 
nar o seu interesse sobre o imóvel, bem assim ocorreu 
no presente caso, em que já promovia o processo admi 
nistrativo que culminou com a expediç~o da Portaria n. 
244, de 20.5.92, do ExmQ Sr. Ministro da Justiça (f. 
701. DOU de 21.5.92) que declarou como de posse per 
manente indígena a Area Indígena Jaguapiré, onde está 
localizada a área objeto da possessória. 

31. N~o bastasse o fato de a Uni~o ser parte, o que 
se discutia no processo era a exist~ncia ou n~o de 
direito de posse da comunidade indígena sobre o imóvel. 
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32. Se o fato de os autores estarem de posse da 
área em determinado momento, e terem título dominial, 
impede a ocupaç~o indígena ou n~o (a despeito do dis 
posto no art. 231, § 6Q, da Constituiç~o Federal) é 
matéria que só poderia ser apreciada e decidida pelo 
juízo competente, a Justiça Federal. 

33. Desse mod~, n~o se pode aceitar a conclus~o de 
que "por se tratar de invas~o de terras particulares 
por indígenas", a compet~ncia é da Justiça Estadual. 
Primeiro porque é preciso verificar, no curso do pro 
cesso, se se trata realmente de invas~o ou de retomada, 
conhecido que é o fato de o homem branco tradicional 
mente expulsar, pela força, o indígena de sua terra; 
depois, há uma r2g~a constitucional acerca da demarcaç 
~o das áreas indígenas, que carece de ser interpretada 
e cumprida, estando a cargo da Uni~o Federal e sendo 
competente a Justiça Federal para diri•ir os conflitos 
acerca de sua correta interpretaçao; por último, há o 
interesse da comunidade indígena e da Uni~o no deslinde 
da quest~o, tendo em vista a possibilidade de, reconhe 
cida a área como de tradicional ocupaç~o indígena, 
restarem nulos os atos de domínio e posse do particular 
sobre a terra, que passaria à propriedade da Uni~o, e 
ocupaç~o indígena. 

34. Ademais, n~o se pode olvidar que a Portaria 
Ministerial que reconheceu a área como de tradicional 
ocupaç~o indígena tem força de, por si só, por fim à 
demanda possessória, por tornar nulos os atos de domí 
nio e posse do particular (art. 231, § 6Q, da CF/88). 
A insurg~ncia dos autores contra tal ato administrativo 
e a tutela jurisdicional se operaria• por outros •odes, 
mas n~o na aç~o possessória em curso, em que se discute 
o direito de posse existente antes daquela Portaria. 

35. Segundo a doutrina: 
"toei o ccmf L i to tr-az ido à ,Jus ti Ç"'- para examf? trava-se-? 

c:.:,rd·.n,:., p€-~1,;t;oi:11,;, E,•xpr·imF.~--s€? no pedido dE• uma medidê\ 
jurisdicional (sentença de determinada natureza e 
C8nteúdD) e origina-se de fatos que se enquadr-am em 
d~terminad~ categoria juridic~ (crime!' ato ilícito 
c:i.v:i. J. ~ loc:.,,~;~o, n,:l,:\\;~o f.,•mpr·egc:< tí eia !I inadimplemento!' 
e·l:c:)" Em <:<Jn1;;c-:~qüí,;.11c::i .•. '\, (-?x:i.gc:~ ,,, lei que tod,:'I. demanda 
<:<p re .. sc-:-.,rr t,,,c:I,:\ E·:·nr j u:í . z o c.on t t-:-n h,,1 e.•<.:, sG:-gu in t.es Gd€·~men tús 
:i.dc-?n t.:i. ·f:i c,::i.don::,s:: 

a) as partes, ou seja, a identificaçâo da 
q Ll<·? vc0m p<·:~d .i. I'" u,11 •. "'< mt-::·d "i. d.~ _i u r :i. sd :i. e i on e"\ 1 •. ao _i u i z 
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],1 1 .. t.111, r,-·1.;~_,:':(c, q111l 1- .. ''·'·':1 llrE•did,:1 f', 

r-éu --- e:-:t:?qLiE-i-i te e e.,:ecu t~da) : 
1:,) <:• r•<.-·•.:l·i.do:, r1c, Cjl.ldl :::-E· tr·,-uluz .,, pn-:~t<-::ns"i\c:, ele 

,.J.,\ dc.,•,n .. \1HL,1 1'~ qu1-:1 ,::on,;;·i.i-,1-.c-.;, n"\ :;;nlir::i.td'.;Xn da 
:1 u d :i. ci ,.,.1. pn-,:t<~nd :i.d.;.-'< ( conden,:\~/Y(, cio ,-u::us,,,H:lc, ~ 

,:\1..\ l·.01·· 
11'1(·::d ·i.d,:, 
d(-:;,(: 1''1,:-:• t,:t !; ··rn cl<-:• um d f:-•i;:.pf:: j O:• E::': t C) :: 

e) o·:;; ·f e °'\ ·1:.ns de,~; qu a i. s :e i;;t~qund1:"J ú\ ex po s i çà·o do 
d orn •. 'C\nd,,H1t~?, d<·,:•::on'"fa' o dir-~?i. ·to qu<i·: i.-\f:i.nnd h:,,r- ( p , e x ; , o 
·fato cr1min0so conc!'"et~mente imputado ao acusado, os 
1'a ·l:.oi;; Cc\t'",:1ct<-?1'·:i. zadon~:l:; de g Y-,:\V<·ã> violaçt{o aos dever-E~s do 
c,:\!,k'C\fflf?n to n a e 'tç.Z.\'o ele d i v6r-cio, ,,, cles-,pedida injusta nas 

n-? e l '-"''°"' çô'<-:-:•s t r ,,, ba l h is t.a !'_;.) ; 
d) oi,; i'tu·H:lamf.-:ntos jur·:í.d:i.co!:;1, ou seja, ê\S n:~gras de 

r:l:i.n,•:i+.o pc-"'1··t.in(·:,•nt.es aú <:,:,f_;.o !,~ d,M,; qu •. x ís o df?mandante 
e-:-):( l.r·a:i. ,,1 sui:1 c:onclu!;;·,\o (v.q., d nonn,,1 penal :irrcrirri:i.na- 
d o 1-·· ,.1 ., ,:\ ::; n,~q 1-·"' <=; sob n:.• l o e a !;~·n e clp~; poi o , E:•t. e: • ) " " ( A n - 
tônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini 
Grinover e Cândido Rangel Dinamarco. Teoria 
Geral do Processo. 8 ed., S~o Paulo, Revista 
dos Tribunais, 1991, p. 207-8). 

36. Ora, tanto a qualidade de uma de uma das partes 
como os fundamentos jurídicos invocados pela comunidade 
indígena para resistir à pretens~o dos autores, autori 
zam a conclus~o pela incompet~ncia da Justiça Estadual. 

37. A respeito da matéria o Dr. Athos Gusmao Car- 
neiro ensina que: 

04?-rn;. CêH.ts.as em que a Uniâo for- aut-ora ser-~o a.for-a- 
das ( pel'"ante· ,:\ Justiça Federal) na seç~n judiciária 
cJnde tive1r domicílio a outra parte; se a l.lni~., for- ré~ 
podel'"á ser demandada ou no Distrito Federal, ou na 
Se<.:~2'lo jucl:i.c::i.t11ric:1 onch:;, ·for- dom:ic:iliado e) auto,-!' C)lt ainda 
na s<-?ç.;?{o judic:iár·ia onde tiver· oc:orr·ido o ato ou fato 
qu(-? d<·?U <Jrigem à df?manda ou onde estiver si tu •. ~da a 
coisa litigiosa (CF, ar-t. 109, §§ 19 e 2Q). 

S<-? ,:\ Un :iâ'o in terv:i.€~r e orno ,,1ssist.ente ou opoen te 
( c.1u ou t.ra for·m,,, de in t.er-ven ç~fo de terct:á r-o) em demanda 
que esteja correndo perante a Justiça comum, o processo 
pé11:;E,,1 f:1 c:ompf.d.f:il'rc::i.d clê1 "lu~;t:i. ç.;·1 Fede-:•r-al ( competêncié\ 
a b-s o Lu La , r,,il·tionf:.'· per.5c,nae), P O!:, autos ser-~o r-ei'metidos 
ao juiz federal respectivo (S~mula 250; CPC, ar-t. 99, 
pa 1·· <fHJ t-é·d'o ún i co ) " • 
(Jurisdic~o e Compet~ncia. 
Saraiva. 1991, p. 78-79). 

4 ed., S:llo Paulo. 
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38. Instado a manifestar-se acerca da regra de 
compet~ncia, ao seu entendimento aplicável ao caso, a 
Segunda Turma Civel do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso do Sul explicitou que: 

"o,,. i:l iil com pe t ên e i é\ t:~i,d.ê'1 p r-evi s ti\ 
Proc~sso Civil quando trata no seu ar-tigo 
d<':t~.'. 1:lt/c"j(.:,fü. 11t #f" •• IJ ( 'f n 98~}) 

no Código de 
95 a respeito 

39. E o mesmo Dr. Athos Gusm~o Carneiro ensina, a 
respeito, o seguinte: 

"O ·fon.tm r·t:,•i sit<:í.t-:· rfào :i.nc.ide !;;obn::~ 
qur-,~ for· p;.:..r+.i:.,• ,.1 lJni.~:'c:) Ft:·Jdc:-·r·al !• que 90:.:i:1 
logi~do, ut art. j09~ §§ 19 e 2Q da Lei 
,:1. ch-?manda p<-::-1-·;.-o-·1tf? ,:'t •. lust:i.Ç<-'t Fed~?r,?\l 11 

(obra citada, p. 73). 

as causas em 
de for-o privi 

Maior, correndo 

40. V~-se, pois, que, pela exist~ncia de interesse 
da Uni~o no feito, caberia à Justiça Federal e n~o à 
Estadual julgar o feito, especialmente apôs a ediçao da 
Lei 8.197, de 27.6.91, que dispbe: 

Art. 2Q. A Uni~o poderá intervir nas causas 
em que figurarem como autores ou rés as autar 
quias, as fundaçbes, as sociedades de economia 
m~sta e a~ empresas pOblicas ~ederais• 

41. Além disso,~ inquestionável a disputa sobre 
direitos indígenas. Por certo a interpretaç~o acerca 
das regras de compet~ncia incidentes ao caso, feita no 
julgamento do Agravo de Instrumento n. 1.432/87, julga 
do sob a égide da Constituiç~o Federal de 1967/69, 
levou a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça ao 
equívoco aqui verificado, já que no texto anterior n~o 
havia a previs~o de competªncia dos juízes federais 
para julgar as causas sobre direitos indigenas. 

42. Dispunha o artigo 125 
de 1967/69, in verbis: 

da Constituiç:lo Federal 

13 
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~r·t. 12b. Aos juize~ ~0Jerctis compete pr0cessar P 
:iul.qút·1, E~1n p1··í.m~~ir·a :in!;t,::\11ci,:\: 

I -- as c~usas em que a Uni~o~ entidade autárquica 
i:1u ,-}mp1'·,.:;-!;;d pú b L i c,:·l ·f(·?d(;~1··,:\ 1. f'cn·c-:~,n in t<-;.,1•·r.:;,s•;,,,H:la•::, n a con- ... 
d :i ç;·,\c, d~,., c\U tc:.r r ,il s, rér:;, A!:,,·,. :í. !::- t<::-~n te1,; ou o po<:.:,n t.<·:-:,s, ex c:E• to 
i:\f.; de;., ·f,:\l@ncia e as su_i8i-l'.,:\i;; ,\ ,Just.i!; •. "\ ElE•itoral e"\ 
l'I i J. i t.:" r ; 

II - as caL1sas entre Estado estrangeir-o ou orga 
ní smo :i.nt"~rn-:."\cional e mun í.c Lp ío s ou po-s s o •. "\ d om í c í Lf •. "'\da 
ou n,-~1:',icl<-:-:,n -h:-~ no B1r<i'\si 1: 

III - as causas fundadas em tratado ou contrato 
d a Un :i. ~to ccrm Est.;"tdo c-:,str;.rngei r o ou organ i smn :in t.erna- 
c í nndl; 

IV - os cr-imes políticos e os praticados em 
df.-:, l:x:i.nH·:~n l·.n d(·.-1 b1-?ns, i;et""vi.~;o,;; nu tnten~si;(-? d.-:\ Un:U:tú ou 
d~ suas entidades autárquicas nu empresas públicas, 
FP.!:,!,;<:1 l v.;H:l c1 d c:01T1 pE• t i;:,n e i a d a ,Ju !,d.iça M:i.1 i ta r f:·J ela ~lu s ti- .. 
i;a Ll ,.:;, i to,.- cl. I ; 

V - os crimes previstos em tratado ou convenç~o 
:i.n t.(·?rn.;,cion.:\ l em que, in i c i ad e a execuç~ó n o País, seu 
resultado ocoYreu ou deveria ter ocorrido no Bt'"asil; 

VI - os crimes contra a organizaç~o do trabalho 
ou decorrentes de greve; 

VII - os hal::-ea:.=., ao rpcu: em mc1téria criminal de suc:1 
compet~1cia ou quando o constt""angimento provier de 
autoridcH:IE· cui o s, i:"ltD!i, n~o PStE•jc1.m diretam€-:-ntf:-~ !:;ujeitos 
<:t ou t. r a j li r :i. sd i ç~.to ; 

VIII - os mandados de segurança contra ato de 
autoridade federal como tal definida em lei~ excetuados 
os cclsos d~ c:ompetª1cia dos tr-ibunais federais; 

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou 
aer·onaves:, l'"E•Ssctlvacl<':\ a competência da Justiça Militar; 
e 

X - os crimes de ingresso o perman'é'ncia irregular 
de estrangeiro, a execuç~o de carta rogatória!! após o 
~2xequat:ur:- e ele sent.t.·mça estrangeira!! após a homologaç 
t..rn; af;. causé\!:; re·ferf:mtes à nacional idade !I irr c Lu s í ve a 
respectiV<.'\ opção!' e .,'\ natural i zaçâo" 

43. Entretanto, agora os direitos indígenas ta•bém 
s~o julgados pela Justiça Federal, e n~o se pode negar 
que a improced~ncia da aç~o implica em reconhecimento 
de direito indígena, assim como a sua proced~ncia, se 
prevalente o direito à posse dos silvícolas, importaria 
violaç~o a tal direito. De qualquer forma, o que se 
discute e está posto à apreciaç~o do judiciário é a 
pretens~o de ambas as partes à posse, isto é, ao direi 
to de posse; se há no processo a efetiv~ pos~ibilidade 
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de reconhecer-se à comunidade indígena o direito de 
continuar a exercer a posse, n~o há como sustentar a 
tese de que n~o há direito indígena em jogo. 

III~ DO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDIN~RIO 

44. Assim, e porque é a Uni~o interessada na causa 
(por se tratar de litígio sobre área indígena e situada 
em faixa de fronteira) e porque a exist~ncia ou n~o de 
direito de posse indígena está submetida à apreciaç~o 
do Poder Judiciário, houve violaç~o à norma constitu 
cional de compet~ncia. 

45. Se a compet~ncia da Justiça Federal decorre de 
mandamento constitucional contido no artigo 109, inci 
sos I e XI, e o feito foi processado pela Justiça Esta 
dual, caracterizada está a ofensa a dispositivo consti 
tucional, amoldando-se o fato concreto à previs~o de 
cabimento do recurso extraordin~rio, contida no artigo 
102, II, "a", da Constituiç~o Federal. 

46. Cabe a Corte Excelsa interpretar definitivamen- 
te a disposiç~o constitucional e, se violada, como é o 
caso, faz~-la cumprir, por ter sido erigida ao papel de 
corte constitucional. 

IV~ RAzaEs DO PEDIDO DE REFORMA DA DECIS~O RECORRIDA 

47. Reformando-se a decis~o recorrida, e reconheci- 
da a compet~ncia da Justiça Federal para processar e 
julgar o feito, poderá a Uni~o demonstrar no juízo 
próprio, e mais efeito às complexas questbes referentes 
às terras indígenas e às terras da Uni~o localizadas na 
faixa de fronteira (que s~o matérias latentes, a serem 
apreciadas no processo) que é a titular do domínio das 
terras objeto da aç~o e a Comunidade Indígena de Jagua 
piré é sua legítima possuidora, face à sua ocupaç~o 
tradicional. 

48. Isso já fora percebido pelo Ministério Póblico 
Estadual mas, infelizmente, n~o foi reconhecido pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, 
certamente devido ao enfoque equivocAdo ~de t~Q relevan- 
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tes questbes, reduzidas a simples conflito possessório 
de grupos de pessoas sobre terras privadas. 

49. Além disso, 
constitucionais é 
mesmo da segurança 
ser apreciadas pelo 

a correta aplicaç~o dos preceitos 
dever que se imp~e, para garanta 
jurídica de relaç~es que só podem 
seu juízo natural. 

V 

50. Por tais motivos, a Uni~o pede seja admitido o 
seguimento, para ser conhecido e provido o presente 
RECURSO EXTRAORDIN~RIO, para o ~im de, reconhecida a 
ofensa aos I e XI do artigo 109 da Constituiç~o Federal 
de 1988, anular o processo (porque processado e julgado 
por juizo incompetente) e determinar o encaminhamento 
dos autos à Justiça Federal de primeira instância. 

Nestes termos, pede deferimento. 
Campo Grande, 15 de dezembro de 1993. 

Sílvio Pereira Amorim 
Procurador da Fazenda Nacional 
{designado nos termos do art. LC 73/93) 

Gross 

,. 

aiva Pinheiro 
da Uni:lo no de Mato 
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AGU/PCU/MS/NQ !J-42., SPA/93 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRI 
BUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 

Processo : Apelaç~o Cível 32947-5 
(Embargos de Declaraçao 32947-5/01) 

P. Adm. . . 
Apelantes: 1. 

2. 
3. 

Apelados : 1. 
2. 

Fundaç~o Nacional do 1ndio - FUNAI 
Comunidade indígena de Jaguapire 
Uni~o Federal 
Octávio Junqueira Leite 
Elza Junqueira Leite de Moraes 

A UNI~O FEDERAL, representada pelos procura 
dores que esta subscrevem, vem, nos autos em epígrafe, 
interpor o presente 

RECURSO ESPECIAL 

com fulcro no 
tuiç:!lo Federal, 

artigo 105, III, "a" 
contra o respeitável 

E "C", da Consti 
acOrd:io de f. 794- 
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802, proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal 
no recurso de apelaç~o, complementado pelo de f. 980-ó, 
proferido nos embargos de declaraç:.o. 

Pede que, após 
previsto no artigo 27 
28.5.90, seja admitido 
autos para apre~iaç~o da 

regularmente processado, como 
e seguintes da Lei 8.038, de 
o recurso, encaminhando-se os 
inst8ncia superior. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Campo Grande, 15 de dezembro de 1993. 

Sílvio Pereira Amorim 
Procurador da Fazenda Nacional 
(designado nos termos d}, art. 69 da LC 73/93) 

/~'-- 
Paiva Pinheir 
da Uni:.o no Estado de Mato 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

SUPERIOR 

COLENDA TURHA 

A UNiao FEDERAL vem apresentar as suas 

RAZ~ES DE RECURSO ESPECIAL 

nos seguintes termos: 

J - O FATOS 

1. Octávio Junqueira Leite e Elza Junqueira Leite 
de Horaes, em 20.3.87, ingressaram com uma aç~o de 
reintegraç~o de posse, contra "selvlcolas da aldeia 
indígena »Porto SossoróN e órg~o Representativo FU#Al - 
Fundac•o nacional do índio, perante o Juizo de Direito 
da Comarca de lguatemi, HS (Justiça Estadual). 

2. Aduziram que uma 
propriedade fora invadida 

área de terras de sua 
por oito familias de 

posse e 
indige- 
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nas, que se fixaram no sul da propriedade clandestina 
mente, apossando-se de cerca de 700 (setecentas) hecta 
res de terra. Realizada audi~ncia de justificaç~o, 
deferiu o juízo medida liminar, determinando a reinte 
graç~o de posse (f.57). Em 19.5.87 foi o presidente da 
FUNAI citado, através de carta precatória (f. 77). Como 
FUNAI interpôs recurso de agravo de instrumento para o 
Tribunal de Justiça o juiz condutor do processo suspen 
deu a liminar concedida, até manifestaç~o da inst~ncia 
superior. 

3. O agravo de instrumento da Fundaç~o nacional do 
índio - FUNAI, foi interposto em 26.5.87 (f. 106-111), 
pedindo-se a cassaç~o da liminar e o reconhecimento da 
incompet~ncia da Justiça Estadual para julgar a aç~o, 
encaminhando-se os autos à Justiça Federal. 

4. Tal recurso foi julgado improcedente no tocante 
à compet~ncia, mas foi anulado o processo desde a au 
di~ncia de justificaç~o, pela n~o intervenç~o do Minis 
tério Püblico (f. 127). 

5. O presidente da FUNAI foi novamente citado em 
8.1.88 (f.139). Realizada nova audi~ncia de justificaç 
~o, em 18.1.88, foi concedida liminar de reintegraç~o 
de posse. O mandado de reintegraç~o de posse foi cum 
prido em 2.2.88 (f. 182). 

6. A outro recurso de agravo de instrumento, 
terposto pela FUNAI, no tocante à compet~ncia e à 
cess~o da liminar, foi negado provimento (f. 230). 

in 
con- 

7. Foi produzida 
apresentado em 16.3.89 

prova pericial, 
(f. 248-251). 

sendo o laudo 

8. A Uni~o Federal, representada pelo Ninistério 
Pâblico Federal, ingressou no feito em 12.7.89, e pela 
petiç~o de f. 2S8-S9 esclareceu ao juízo que a matéria 
discutida dizia respeito a disputa sobre direitos indí 
genas, pedindo, em conseqüência, o declínio da compe 
tência para a Justiça Federal, ante os termos do artigo 
109, XI, da nova Constituiç~o Federal que fora promul 
gada em outubro de 1988. 

4 



• ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
PROCURADORIA DA UNIÃO EM MATO GROSSO DO SUL 

9. Instados a se manifestarem os autores n~o 
afirmaram a inaplicabilidade da norma constitucional ao 
fato concreto, mas invocaram a exist~ncia de sentença 
com trânsito em julgado (como se houvesse alguma sen 
tença) e garantia constitucional contra a ofensa ao 
direito adquirido pela lei posterior (f. 262-6). 

10. O Ministério Público Estadual, manifestando-se 
à f. 269, concluiu que. embora a Constituiç~o anterior 
n~o conferisse à Justiça Federal co•pet•ncia para jul 
gamento da causa, a de 1988, em seu artigo 109, XI, n~o 
deixava qualquer dúvida a respeito. Opinou pela re•essa 
dos autos à Justiça Federal. 

11. Acolhendo a manifestaç~o do parquat, o 
condutor do feito declinou da compet~ncia, co•o 
no despacho de f. 270. 

Juiz 
se v~- 

12. Contra essa decis~o os autores interpuseram 
agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça, que 
lhe deu provimento, para reformar aquela decis~o e 
reconhecer a compet~ncia da Justiça Estadual (f. 279- 
283). 

13. Em 9.10.90 
(f.301). 

realizou-se audi3ncia de instruc;:ro 

14. Após oferecidas as alegaçbes finais (pelos 
autores e pela FUNAI), manifestou-se o Ministério P~ 
bli~D Estaàua~ pela i•proced•ncia ~o-pedido, por n~o 
terem os autores se desincumbido do ônus da prova (f. 
325-9). 

15. A Comunidade Indígena de Jaguapiré ingressou 
no feito em junho de 1991 (f. 350), informando a exis 
t~ncia de processo administrativo com vista à demar 
caç~o de área indígena que abrangeria a área de terras 
que os autores alegaram terem sido esbulhadas. Cópia do 
processo administrativo foi trazida aos autos (f. 371- 
596). 

16. Manifestando-se novamente 
Estadual manteve o parecer anterior 

o Ministério P~blico 
( e , 621-2) • 

5 
., 



• AOVOCACIA•GERAL DA UNIÃO 
PROCURADORIA OA UNIÃO EM MATO GROSSO DO SUL 

17. Em 1.6.92 foi proferida a sentença de f. 624- 
31, que julgou procedente a aç~o, concedendo a reinte 
graç~o definitiva dos autores na posse. 

18. A Uni~o Federal interpôs recurso de apelaçao, 
argumentando que n~o foi intimada do acórdao que julgou 
improcedente o agravo de instrumento que interpôs (to 
mando conhecimento da decis~o apenas quando da publi 
caç~o da senterça), dele nao tendo sido intimado também 
o órg~o do Ministério Público. Suscitou, ainda, preli 
minar de incompet•ncia absoluta da Justiça Estadual 
para julgar o feito, porque tratava-se de disputa 
sobre direitos indígenas (art. 109, XI, CF/88) e porque 
se discutia acerca do domínio da Uni~o sobre a •rea, 
por dois motivos: ser posse imemorial indígena e serem 
terras devolutas, situadas na faixa de fronteira, inci 
dindo, assim, o disposto no artigo 109, I, da Consti 
tuiç~o Federal. 

19. Novamente o Ministério Público Estadual mani- 
festou-se pela incompet•ncia da Justiça Estadual, noti 
ciando a propositura, pelo Ministério Público Federal, 
de aç~o cautelar, por ter sido a área reconhecida como 
de ocupaç~o indígena, e de açao civil pública, ambas 
perante a Justiça Federal. 

20. O órgao superior do Ministério Público Estadual 
também opinou pelo acolhimento da prelim~nar de incom 
pet~ncia do Juízo (f. 786). 

21. Entretanto, a Segunda Turma 
de Justiça do Estado de Mato Grosso 
midade, rejeitou a preliminar, co• 
do relator, que deixou consignado: 

C~vel d~ Tribunal 
do Sul, por unani 

fundamento no voto 

"A Fundaç~o Nac:ionaJ do urrd í o , a Comunidade Indí 
gena de Jaguapiré e a Uni~~~ batem-se~ em preliminar~ 
pela nulidade do processo já que a Justiça estadual 
fü!êW:i.r.\ absolut.ar11€-mte incompetente par·a conhecer de\ 
quc;,st~o ~ que,:-_, vi::;;,1··sa sobn? ten•·;,t!:; indígEmas~ €-~m ·face do 
que estatui a atual Carta Magna. 

Entendo que n~o lhes assiste ra2~0~ porque a 
matéria já foi exaustivamente analisada neste feito~ 
quando dos agravos dc instrumento interpostos. 

Com ·f'f:~i-t.o~ na vigE°1n<:ii.<- d a Constituiç.':\'o federal 
,,nt.eFio,•, ,come, nelato~ do 

6 
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.,-L·i,::., pv·opoi:· l o p<,-:,l,,1 F11n"t1 ., t.i.vP opo1--·tt.tni.cl,.H:le dt·' <-::•m<:-:·n··· 
1·.::\I (IU\·:! :: 

111°~1 ,Justiça ,::-!stadu,,11 {~ c::omp<·:-'tE-::•ntF: p.:1r·,,~ c:onhri···· 
e E-~,,. d ,,1 ,,\!;,'.:(o a j 1.1 ·i. ,'. ,,1 d i:1 e on 'L 1 • él ,,1 F UMP.1 l ~ por· :i. n v ,,\ i,;}'í o 
d o b,-i r: 1·· -:\ ,,; pa ,,. t :i. n.t 1 ,,\ n-:-!i,; po 1-- 'i n d .t q r;,n ,:\ s" • 

•... 
1::. ' acórd~o orit.tndo desta mesma Turma, 

(·:-:>n c:on trQ: 

11 f~ preliminar levant.ada pela aqr·avante é 
rejeitada por falta de amparo legal~ eis que, 
tratando-se de terras particulares ocupadas por 
indigenas, a competência para julgar a causa passa 
d ser ~a justiça comum. 

fh:n•·i,,1 d a comped.@n c:i i:1 da Ju!:,ti ça Fe-:,der,;d. se i:1 

p<3~:,'5-f?f:;1:;ór ia o bi et.:i. va!:,Sf.·i ,':\ rein Ü?g r,':\ç;~Xo ck~ <:"1n:-:,,,·1 
pertencente ao patrim8nio ind:í.gena. Nâo é esse o 
e,,, '.;;<J • " 

Conc~dida liminar na açâo de reintegraçâo de 
posse, foi interposto novo agravo de instrumento, que 
r·eceb(:c~u o nt~ 1. 731/88~ t.1-,mclo ~~sta Turm.;, Cív+:~l ~ por 
unanimidade, decidido q~e~ 

11 ~: c:ompeten te"? a ,1usti ça esti:\clual p.;,ra con he- 
ce1~ de-:~ aç;~o ajuizacla contra a Fun a í por invc:.-\s~o de 
tcerr a 1;; parti cu la n-?s p<:w ind :í.genas. 11 

Fin,;d11H.?r1te!I já na viçJÉ.1"1cia da atual Ccmstituiçâo 
Federal, foi interposto novo agravo de instrumento, 
desta feita pelos recorridos, que n~o se conformavam 
com o fato d~ o juiz de direito da comarca de Iguatemi, 
ter· declin~1do de sl~ê\ c::ompf:~tênc:ia, em ·favor da ,JLtstiça 
federal" 

Novamente, esta egrégia Turma Cível, decidindo a 
questâ'o (A<J" I. 2.645/89 - .i u Lq , 14.2.90)!1 proclamou: 

"EMENTA -· AGRAVO DE INSTRUMENTO ·- F'OBSESSÓRIA 
OCUF'f1ÇAO DE TEF::RAS PARTICULARES POR INDÍGENAS 
INEX:CSTtMCIA DE l>ISCUSSÃD SOBRE DIREITOS INDµGENAS 
-- FUNAI -· COMPETf~NCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - PROVI- 
DO. 

Tr·c:1-tando-se eh,:, oc:upaçâo dE;~ terr-as péH"'ticula-· 
res por indígenas é competente para julgar a de 
mc1nd<':"1 é1 ,1usti ça E~d.é1clual w 

11 

Como se vê, em três oportunidades foi este Areópa 
go chamado él decidir s@ a quest~o sub judice era da 
compet~1ca da Justiça estadual ou da Justiça federal e, 

7 
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(,'•111 1 ( 1( t ,., ! :- e» .1. i:( '.::, ~· f.J( s I'' ttl"I ,:\íl :i. il'l l dAclt-:-• 'I p ro r: .1. ,:lfflOU i:1 EU,:\ p ró pr :1. ,:, 

,:c:.111pl·::,1,.::nc·i,:1 p,:d-,:'1 clr:·c:id·i.1· d pt·,,:,\·.(·~r,,,.;:,c, di::•c:lt•:lld<:\ e-rn .i u a z o .. 
l·:·o 1•· t.:, :i. ~> rlh ·, ~ . .i. '~'OS ~ 1·"1,~j f:! .1. [- l) ,.1 f'J I'' :i. ín(·? 1 Ir ,:1. p 1•·,.;::, l :i.m .Í. n ,il 1•· 

l:•h-:-~1··t,,1cl,,1 po1·· todo~; o~~ n:-~<::orr·f.·:n·\t-:••,, ... 11 (f. 796-7). 

22. Como n~o tenham sido apresentados os funda- 
mentos para a decis~o, nesse ponto, mas apenas a citaç 
~o de decisOes anteriores, e• situaç~es diversas, por 
quanto em algumas delas vigia outro regramento consti 
tucional, a Uni~o interpôs recurso de embargos de 
declaraç~o, que restou assia ementado: 

EMENTA .... EJTIBA1:;:nrn3 DE DECLARAÇÃO 
OBf:lCl .. ll=<TDr;DE UU OMISSÃO -· RE,JEITADOS .. 

I NEX I STF.~l,ICI A l)E 

In(~~x :i. s +ín do dúv í d a , obsctw:i.di~de ou omi ssâ'(J no 
ac:<'.wd,Xn, n-:-~j f:!i t.;·tm--se 01:, embargos de ci(,:-:,r:l.;n·açâo .. 

23. No voto condutor consta o seguinte: 

"H~o há orn í S!;;~es ou 
q ad .e a , 

A decisâo ·fo:i. muito e:xplícit.a .;i.o 
::to d€-~ c:c)mpe,tên c:i a d€~ste Tri bun a I 
quest.~o, ctn afir·mar·: 

dúvidas na decis~o ora embar- 

examinar a quest. 
para conhecer da 

L ... ) 

Como se vê, nâ'b existe dúvida sobre o que esta 
Colenda Turma pr-o c Lamou , _i á em três oportunidades. 

A compet•ncia é da Justiça estadual, porque se 
trata de invas~o de terras particulares por indígenas. 
Ent.&'o~ n/:tb f:~xiste o deslocamento da competê'•ncia pê\ra a 
,Justiça federal. 

~; ~.eguncla quest~o diz r-espej. to à omissâo quanto a 
indicaçâ'c> do dispc)sitivo que se funda a compet@ncia 
dt?ste Tr:i bunal para apreciar a quest~o. 

Ora, a comp€~tência está prevista no Código df:~ 
Proc:&:•sso Civil CJllétndo trct ta no seu a rt igo 9~, a rf:,:.sp€·~i to 
d a-s açt'f<.:-~~;; e, p.:tl'"a tanto, trago inclusive dec:isâc> cio 
Tri bun a I de ._lusti ça de s~ro F'aulc:,, na RJ/TJSF' 112/428, 
qtH? ,:1·f:i. nr,,:-'(:: 

"Compf.:!°t.(,"n t.e ainda é o foro da 
tra t(-? apf'.;>nas de rein teg raçâo, 

e 

si tt.taçâo quando 
sem pedido d€~ ~ Vi , 
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1' <'·:•'.,; 1:. J. !./i'i<:.1 d E• r.ori i: r <i\ tn d<-:-:· q U<·:.' cl <,~ ,,. :í. vc:,u i:I pc:i 1;; !:: <---:• d,, 
1'"1·'.~U 11 

Or<i\, a questâo toda está assim ~c]arad<i\~ raz~0 
p<-:;ola qus L, n:~n o x r s te qu.,d.qUf.·.'I'" o,t-.i!:;!:;~[o no i:1c:ót·d~~'º· 

Por t<i\is motivos, r~jeito os presentes e~bargos de 
cJ f.·~ C: l ,:11'" êl t~'.':'í C) • 11 

(f. 981-3 - sem o destaque no original). 

II - DO DIREITO 

24. Entretanto, o entendimento manifestado no 
julgamento da preli~inar de incompet~ncia da Justiça 
Estadual para processar e julgar o feito, acabou por 
ferir em dois pontos a Constituiç~o Federal: os incisos 
I e XI do seu artigo 109, que dispbem: 

Art.. 109. Aos juizes federais compete processar e 
julgar: 

I -- as causas em que a Uni~o, entidade autárqui- 
ca ou empresa pública federal forem 
crn,diçâo de autoras, rés, assistentes 
exceto a1; de f._-,,_1 i=?11 c í e , as d<·? acidente de 
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça 

interessadas na 
ou oponentes, 
trabalho e as 

do Trabalho; 

( • • N • N M N ~ ) 

~1 --- a disputa sobre direitos indígenas. 

25. Com efeito, tendo ingressado no feito a Uni~o 
Federal, em Julho de 1999, e porque já em curso pro 
cesso adMinistrativo visando a. de•arcaçao daquela área 
como de ocupaçao per•anente indígena (como determinado 
pelo artigo 67 do Ato das Disposiçbes Constitucionais 
Transitórias), nao se poderia deixar de reconhecer que 
a compet~ncia passou a ser da Justiça Federal, mesmo 
que n~o o fosse em raz~o da matéria tratada (que, in 
siste-se, é a exist~ncia ou nao de direitos indígenas 
sobre a terra). 

26. Acerca do 
linde da quest~o 

legítimo interesse da Uniao no des- 

n~o se discutiu; e nem caber~~~lo # 
9 
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perante a Justiça Estadual, porque a exist~ncia ou n~o 
de tal interesse só pode ser apreciada pela Justiça 
Federal ou pelo 6rg~o competente para solver o conflito 
de compet#ncia acaso existente. 

27. De se anotar, nesse ponto, que os autos já se 
encontravam na Justiça Federal quando o NNQ Juiz de 
Direito da Comarca de Iguatemi os requisitou de volta, 
ante a decis~o proferida pelo Tribu~al de Justiça de 
Mato Grosso do Sul•• agravo de instrumento interposto 
pelos autores da aç~o. 

28. De qualquer forma, é patente que, sendo as 
terras indígenas de propriedade da Uni~o (art. 120, XI, 
CF/88), além de estarem localizadas na chamada faixa de 
fronteira (pelo que n~o poderia ter sido vendida pelo 
Governo Estadual), e havendo grande probabilidade de 
que o imóvel sobre o qual se discute na aç~o de reinte 
graç~o de posse estivesse compreendido em uma área 
maior objeto de processo administrativo tendente à 
identificaç~o, declaraç~o e demarcaçao como de tradi 
cional ocupaç~o indígena, poderia a Uniao intervir no 
feito. 

29. O simples fato de se discutir se se tratava ou 
n~o de terra tradicionalmente ocupada pelos indígenas 
(o que n~o é alterado pelo fato de estar de posse de 
particular, naquele Momento) já autoriza a conclusao de 
que a Uni~o tinha •esmo interesse em ser parte no pro 
cesso, para proteger a terra indígena e fazer respeitar 
todos os seus bens (art. 231, caput, CF/BB). 

30. Do •esmo •odo que a propositura de açao de 
desapropriaçao pela Uniao já é suficiente para determi 
nar o seu interesse sobre o imóvel, bem assim ocorreu 
no presente caso, e• que já pro•ovia o processo admi 
nistrativo que cul•inou com a expediçao da Portaria n. 
244, de 20.5.92, do Exm9 Sr. Ninistro da Justiça (f. 
701. DOU de 21.5.92) que declarou coao de posse per 
manente indígena a Area lndigena Jaguapiré, onde está 
localizada a Area objeto da possessória. 

31. N~o bastasse o fato de a Uni~o ser parte, o que 
se discutia no processo era a exist~ncia ou n~o de 
direito de posse da comunidade indigena sobre o imóvel. 

10 
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32. Se o fato de os autores estarem de posse da 
área em determinado momento, e terem titulo dominial, 
impede a ocupaç~o indígena ou n~o (a despeito do dis 
posto no art. 231, § 6Q, da Constituiç~o Federal) é 
matéria que só poderia ser apreciada e decidida pelo 
juízo competente, a Justiça Federal. 

33. Desse modo, n~o se pode aceitar a conclus~o de 
que •por se tratar de invas~o de terras particular~s 
por ind~genasM, a compet~ncia é da Justiça Estadual. 
Pri•eiro porque é preciso verificar, no curso do pro 
cesso, se se trata realmente de invas~o ou de retomada, 
conhecido que é o fato de o homem branco tradicional 
mente expulsar, pela força, o indígena de sua terra; 
depois, há uma regra constitucional acerca da demarcaç 
~o das áreas indígenas, que carece de ser interpretada 
e cumprida, estando a cargo da Uni~o Federal e sendo 
competente a Justiça Federal para dirimir os conflitos 
acerca de sua correta interpretaç~o; por último, há o 
interesse da comunidade indígena e da Uniao no deslinde 
da quest~o, tendo em vista a possibilidade de, reconhe 
cida a área como de tradicional ocupaç~o indígena, 
restarem nulos os atos de domínio e posse do particular 
sobre a terra, que passaria à propriedade da Uni~o, e 
ocupaç~o indígena. 

34. Ade•ais, n~o se pode olvidar que a Portaria 
Ministerial que reconheceu a área como de tradicional 
ocupaç~o indígena te• força de, por si só, por fim à 
demanda possessória, por tornar nulos os atos de domí 
nio e posse do particular (art. 231, § 69, da CF/88). 
A insurg~ncia.dos autores contra tal ato administrativo 
e a ~u~ela jurisdicional se operaria• por outros •odas, 
mas n~o na açao possessória •• curso, em que se discute 
o direito de posse existente antes daquela Portaria. 

35. Segundo a doutrina: 
"todo conflito trazido à Justi~a para exame trava-se 

c-:-mtre-~ pessoas~ exprime-se no pedido de um<,, medida 
jurisdicional (sentença de determinada natureza e 
conteúdo) e origina-se de fatos que se enquadram em 
determinada categoria jurídica (crime~ ato ilícito 
civil~ locaç~o, relaç~o empregatícia, inadimplemento, 
etc)~ Em conseqüên eia, ex ig~~ a lei que t.oda demand,:\ 
aprE•l:;E•n t.ê<da em juízo cont€"nh,,i os seguir, tf::!s elementos 
iden t:i. ·fi cadores: 

a) ~s partes, ou seja, A identificaçâo da 
que vem pedir uma medida jurisrjicional ao juiz e 

11 
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dc:\que···· 
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1 • 1 1)tl1 1· , . .l.,,11·. ·11J •( qq,,·I •····,.<:. • 1lH·.•1'1:1.cl :1 ,:., 

n-~11 ---- e>:•"?·:jl.l\?11i:e P- e::e.-:ut.;i.do): 

,:, 1 1 l·..-.n· 
1nr,,d I d,.1 

1·, ,: .• c:,d ·ido., 1 ·1 o qu,:d " 1·-- t r .. , d u ·,'. .,,_ 
d ,o\ d •:''1lk• l 1 • J ,.; •::·! ':fl.1''·) ,:·01 ·1:. i. ·,~ i.1.' n A 
j i.td -j_ l~ -j_ ·:\ 1 j:Jl''f:.• l.1·:·:•r1 d i . .-f e\ ( 1.on d ,:,-n ,_\ \)}e, 

p 1· (-:--· -L , .. , n i,::,\ e:; d , ; 
:,; ,) .l -j_ <: :i t ~-\ i; ~'ú) d;,\ 

d e, ,'\ c.u s ::l ,:1 (.' ., 
1 t >· l 1 · ' · l: 1-:• 1.; l:·: .E\ (:-::1.C) C t-:: l un e t:·.1~::. f:.1f:·.1 l l.J !I (·::~ "L C.. .t : 

(:) o~,; ·f.:1·1·.,.:·,,:;. d,:j,:; q1.1,,,1.,.;:, ~,,.,,•gundü a c-, .. xpo~:::.içAo do 
d,:~m e .-..ndantt·:'!, ,:k:•,:cHTP o din,!i.t1) que ê\·f·i.no,-'\ t.<,~1·· ( p , o x , , o 
·fato cra rni n o s o c:ont:1't'!tc:1mentc-~ :i.mput",do ao ,,1c:ui,;.c"lclo, o,;; 
·t,,1 to~; C,'.-\t··c"lC+.c:.-~1·· i ,: adon,is d<-:• ~~ raVl''! v í o I c.·1 \;âú aos d<:.·-''v'E':n:·iS do 
cê·1 <,;am<·,:•n tú n <.4. ,:\ ~;<':'i"u de d "Í. YÓ Ir C: l O!' .:1 c:lf,:•<.:;. ped j_ d ct j_ n :i U S t.:~ n ,:'1 !:> 
n=;,clama~;ô'<-:-~s t 1··ctb,,1l l·,i !:; tas); 

d) os funci~m0ntos jurídicos~ ou seja, as regras de 
direito pertinentes ~o caso e das quais o demclnd~nte 
r-x tr·,,ii a ,,,.ua. c:onc:lu!,;~\c-, (v.q., ,;i. n,:·,n1k·1 pE-:•n ,ll i.nc:r·:i.11d.n,,\- .. 
dc:,1'·"'-.. !' <':\'.:'.. 1···.--:-~q i--·,'.'\:;; '.,;obn-? loC,:\\::to e ciE:~,,-pc-~:i o :• 1:.~-Lc .. ) "" ( An- 
tônio Carlos de Ara~jo Cintra, Ada Pellegrini 
Grinover e Cândido Rangel Dinamarca. Teoria 
Geral do Processo. 8 ed., S~o Paulo, Revista 
dos Tribunais, 1991, p. 207-8). 

36. Ora, tanto a qualidade de uma de uma das partes 
como os fundamentos jurídicos invocados pela comunidade 
indígena para resistir à pretens~o dos autores, autori 
zam a conclus~o pela incompet~ncia da Justiça Estadual. 

37. A respeito 
neiro ensina que: 

da matéria o Dr. Athos Gusm~o Car- 

"As caLt!:,c:tfa em qu~~ a Un j·~o ·for· ,;:« .. d:ora se1··'<':'ío c:d'or·,,1- 
da~;; ( perant<-:-i .:-\ Justiça Fedf,wal) na seç~o juclic:iár1a 
onde tive,·· domicílio a outra parte; se .:.-.. lln.i~<-:> fo1r ré!, 
poderá ser demandada ou no Distrito Federal~ ou na 
Seç~o judiciária onde for domiciliado o autor, ou ainda 
n a s<-?(;[(o j u cli c:i..11 r: :i. r.\ ondf~ ti 'v'<··:t'" oco n-- :i. do o a t.o ou ·f c:d.o 
que,~ deu or·:i.qc-:•m à dc-='1rt<."lnd,,.. ou onde <-?stive1r s·t tuad,7\ ,;\ 
coisa litigios~ (CF, ari. 109, §§ 1Q e 2Q). 

Se a Un :i. â'c., i n t(:;n·v i er c.onro a s~d. s tE•n te ou o poente 
( OLl OU tr,_':\ ·f'onr,,i\ d~"' Ln te1ryen ç;:-.ú:·, clt;~ tE-:•t'"C:ei r o ) €·:•m Cif:i>mand,it 

qtH~ est~?j ,:\ cn1··1rondo p<,~r,:1n t.<-? '"" ,Jus ti Çct 1:01nL1m :• o pr·<JC<·:i>:;so 
pa si;; ,,1 à com r.1(-,:· t (:.:_;n e i ,,t ti.,-, au r:,. t :i !.~ct F €-:•d<-:-:• r <:11 ( c:om pe t.@n e :i ,,, 
cibi;:;.úlu t..:.-.. !' rt,d·.zon~,.,. r;,,<:.=-r.:=-:,:n~E1t.'), <,·! e.,~, a.ut.os ~,-er·~;~o r·0 .. ,11E:tic.lo~; 
"'º .i u íz ·ff:i-<:h::·1r;,\] ,r~?Spi•.H:tivo (Sú,uuJ.;:\ '.?::h); CF'C!, .:.-..,rt. 9'-1!, 
~J.,tré'1qr·.:, i'c» ún:i <:.o,\". 
(Jurisdic~o e Compet~ncia. 4 ed., S~o Paulo. 
Saraiva. 1991~ p , 78-79). 

12 
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38. Instado a manifestar-se acerca da regra de 
competªncia, ao seu entendimento aplicável ao caso, a 
Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso do Sul explicitou que: 

"í:h,.l ,., ,.,Hrlf"··l(-.-'r1l .1.,.-, l-:·j'~+;;, pi-1:.·nst.,,l n o 1:.(,d:i.qc, dE· 
r:· 1-·ú l::C-:•j:,<;;,) e 'i \> 'i 1. '··1 U,:\I "Jd o ti··,;< L·.\ n oJ ·::: r-:·)1 l .:;\ ir 1·. i. qu '} '.'.', ,,1 j·'(·?':: pt:• :i. to 
ri(~\~=~ (;\ l:~t:i {•: f,; " " • H li ~ -f V (;.., :,-.(·:> ) 

39. E o mesmo Dr. Athos Gusm~o Carneiro ensina, a 
respeito, o seguinte: 

"!) 'f o r um t''C::-J .1 i,= :í. t~·1.-,1 n ,':-í o :i. r, e 1 e lt:' ',, o b r·F- ,,\ i,=. e ,,1u !z;.;-1 ::- E':•m 
qu o ·foi·· p,,11r+.1-? <:l l..tn.i"'\'ú, F1.;:,dt'!l·",,d. !' q1tc• qo7.:,1 dr-: ·fn,,.o pr·ivi-·· 
1 c:~ci ·i. ,.H:I o!' ul: ,H + , :1. O? 11 ig.~,~ :i. ~ .. :. 1-:• .?Ç• d « 1 c:-n 1··1,-d. o 1·· !' e.o rr: c::,r-, d o 
a d (·?ff1,,1n d a pc:· i--· .;1.n +.~?. ;,\ ,Jtt 1;; t :i. i:,:.-,\ F <-:;.,:l ,-:,• 1·· <:l. l " 
(obra citada, p. 73). 

40. V~-se, pois, que, pela exist~ncia de interesse 
da Uni~o no feito, caberia à Justiça Federal e n~o à 
Estadual julgar o feito, especialmente após a ediç~o da 
Lei 8.197, de 27.6.91, que disp~e: 

Art. 2Q. A Uni~o poderá intervir nas causas 
em que figurarem como autores ou rés as autar 
quias, as fundaç~es, as sociedades de economia 
mista e as empresas põblicas federais" 

41. Além disso, é inquestionável a disputa sobre 
direitos indígenas. Por certo a interpretaç~o acerca 
das regras de compet~ncia incidentes ao caso, feita no 
julgamento do Agravo de Instrumento n. 1.432/87, julga 
do sob a égide da Constituiç~o Federal de 1967/69, 
levou a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça ao 
equivoco aqui verificado, já que no texto anterior n~o 
havia a previs~o de compet~ncia dos juízes federais 
para julgar as causas sobre direitos indígenas. 

42. Já o artigo 
disp~e, in verbis: 

99 do Código de Processo Civil 
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";:11 l ; ''" 1.1 f ,_.;" d·, 1 ·.q:,:1 I·,, 1 ,1:, I" ·::. l ,·tdl, ,·,11 d« ! vi' 1· 1. 

1 ·'- 1· t , ••• , •'.:• •::,,11q :,. ~ I· 1'·11 ~.C' ,; 
j' r•;·ll',l ,, · .:·,,,1 ,· 0!11'1 q11,·, ,., lir1.1 \,··. ·fc,1•·,.-, ,:1t\\-.(1J''<'I,, 1·,',, 

'".1 t ·1.1 ·, ·I·.(~' 1r, ·1t~·r·r "i. ,·.:,, ·1 -~·.r:,; 
.1. l i:•,,, ,.- d ,, ,,. ,:. ,;. 1 1,.:.,:( ,,: (-:·!Ili cp.u .. , 1·, ·1 e r: r• ·1 t.c'.n :i. e, ·t' o r: ,11 ·I u 1· !' 

;·,···t 1 01.1 í. n ~ ,.:._. 1· • ,•c:-:•r1 :i E·t 1 !·.,.,_. .• 
r· dr· ,ftq r: út"I' o 1\1 ·1 :i. ,. (,. C-ur· n.,- .. r1 d n r::· p r;·, (·e-·,; ~;e, pe 1··· ,:u·, !· ,.. ,:·,u 'l, ro 

.i '·' 1. 7 :• <e;(-~lr ,:i·c' oi·. itl.i-1.[,< . t""(?.•tlH-::. + ·i d()\·: ,:11) .:i l l :i 2 com pc· ·l·.f·:<l""i'h-: d .« 
i::. ·,,. p 'i ·1·.ct .1. d o F :;; +..-,td D l)l.l ,· ,-? ~- ir i. t ó 1r :i ,,.:, :• t ,:;\J \ t,:) q U(·:·! n (·"'.' 1 (?!'.:, j n ti;;, ;r ..•. 
VE·nh,.,m uma rl.;iE <-:-:nl"..i.d"tdes. illE:•nc:ion,,td,,)i:; l"'Pfalf2 ""··t.:i.90." 

43. Sem dúvida que tal artigo se refere ao juízo 
federal com sede nas capitais dos Estados e dos antigos 
Territórios Federais. 

44. Ora, se houve intervenç~o da Uni~o no feito, 
invocando o domínio das terras disputads, porque se 
tratavam de área de tradicional ocupaç~o indígena e 
também porque localizada em faixa de fronteira, a n~o 
poderia abaster-se a Justiça Estadual de encaminhar os 
autos à Justiça Federal, tendo em vista o disposto no 
parágrafo único do artigo 99 do Código de Processo 
Civil, supramencionado. 

45. Em nota ao mencionado dispositivo, Alexandre de 
PaLtla anota que: 

";:·.(;?;":;., úf.-•s;clc-:~ que- ;;-t Ur,:i.',;·(o ,,d"inrce :i.ntr;ir·i::-~'==·!:;e n a 
,:: s'.U !:;a, in vo c.,,1n d o o.:l orn { n .i. i o ,;;oi., 1·'t? .,\ :,, tf~·y· 1·· a<:; u rsu Cc\ p.i. c-:~n d d!:i-, 
o ,Ju:í. z o se tonh,t i n c.ofllpe:."')·tf:-:·n tt_. ret: ion~ J:>t>r5c,n;;ttE-, nâ'o 
podendo~ assim, o magistrado deixar de atender o pedido 
de deslocamento do feito par~ a Justiça federal (Ac. 
unân. da 5i Câm. do TJ-SP, de 18-6-76~ no agr. 252.219, 
rel eles. (ll:i.V<ê·:•ir·c"{ Ar,d1-·.:..-..clP; l~:ev .. de· '-1urisp. do TJ-SP, 
vo I, 44:, p .. 2~Yl) ." (O Processo civil à luz da Ju 
risprud~ncia. Rio de Janeiro, Forense, 1982, v. 
II, p.43). 

46. Lembrando-se que a área maior em que está 
localizada a versada nestes autos estava sendo objeto 
de processo administrativo de identificaç~o e demar 
ca-ç~o como terra indígena, e foi afinal assim declara 
da, pela Portaria n. 244 do Ministro da Justiça, de 
20.5.92 (publicada no DOU de 21.5.92), oportuna alem 
brança de Pontes de Miranda~ ao comentar o artigo 99 do 
Código de Processo Civil, in verbis: 
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·•,:.;,. 1.1.<1 :: ,J._.,.:ir.ii1 l·, 1 :•11,,., .,, .. i.·,1, dr· d1··, t qur: 
-.. i· 1 • t ': ~ i' ·.{ 1 '··, 1 ·~ 1 • ; • l :1 ,·' • (::• fl r I l 1 1 \·. 1 ! ', e 

,:·,: l . I· l.<.I 'I 

1·, .. ,,. f' ·111 
( )1.l ., 

1.., !. 
.. -, '( .i ;::- t.] 1.1 .• , 

, .. ·; ,,. i l.o, ,;, 
··:.11 1·f ,, , '"',., i 1-.-·1l :~ ~);l rt(·•r, 1....·',:,] G···l t.·•t, 
e 1 ,nq:,f · ; ;::;n ,· ·i ,.1 é ti i:,i:= .:i 1.1 :Í. ,'. 0:',·· q u.<-:: 

1 ·1·.,1, ~·11 \l" ,-:1,11 ,,::, J 11 t i'I :ur, .:,·:; 1.::.:,tl~:>1:i,;-. "t qt.l,.-:, f;)-1:: 1···t::-:1\-:•i•"1,::• ,::, ~·:·,, · 1·. n :t.~t? •I 

1·1·1 :· d I C:c,1·,,,, 1 t·!,,·,.;:,:.in de, ·i':··(,_;·,, .-::c,1T1 ,·, Em~·11-l',.1 n , 1.., f,: i-1 
F,r,.,_.,.,i] .. n , ·'". (Hoje artigo 109 da Constituíc;:Eo 
Federal) 

"~,f.:, o,;:i in·Lc:-n-t:_.~:;.j;;f'.-:· ·fc;.:•dr.-..1~~·1·! '.,,.011rPntc:· é n a :1.nc::icl@nr.:i,,1 ~} 
n ,.\ -~. i:, l 1. 1.:,:.-.. ,:;;;!i(:, d e·:·:· 1 f::_. :i ~ n~':lc:, t·,~'1 i:1 l''f,'9 r d j u r: :í. d :i <.: ,·1 d e-:·· com pE•·· .. 
t. ;.:=r, ,: i ,;1. p,,u-·· ,,1 <.-\ coq n i ç~fo i n :i. e :i. ;;d • 

~=>(·? c·:~m c,,\Ufaa Ec:-·;;;.tá ato dcfoiinis-t.ra·tivo ou jud:ic::iár:i.o 
·fE•dc-:·'i"<·,d ~ r1~k, ~:.f-: ~,ode., i'•.HJ:i.1··· ,\i,=- reqra!:; jtw:í.dic.,11;;. dE• 
1::nfflpi-.~t;:~;nci,,1:, c1~:c·sdc· qu o à d(·:C•Ci.<:;~Xo !:H·:' ex:1.J,:\, p,:\l'"é\ 1::-!,.:'lr 

f<lvorá~el, qu0 se decl~re in0xist0nte, inválido ou 
.i.r11:···f.i.c.,,:· o ,,,_to c:ic !.lrri'.\o. 

,Ju :i. .: ,::o,riu,n i 1 J{c:, cl (·::, e: J .?11'· ,:1 .i n e-:~ x :i. s t ~n e :i. ,,·1 n <:·:·m d E· e r'c- t,,·1 
n1.tl·id,,1cJ,.,. d,_.,:, ,:"\to orn qr.1;"' foi ·f:i.•:Jlll'·dnte d l.ln:i.lin f:·? h.11 e, 
·1. n t.o 1'·1::• '" s:.1:-:· d-:, l Jr, :i. .::.; e:, 0'!fll quE• ~~e::, 1'· •... :, e: on hf.,•Çi:1 .::1 f:·:· -~ J. <,; t (/r, e. ·i "1 ou 
.. ~1 e: f 'i. C<.~ e :i. ,.:1, nu ,3t? i nd fff :i. r "'· o P'·.:d :i. d o d o d(-?!:- c:on <:;. t, 'i +u i 1;;,to" 
(Comentários ao Código de Processo Civil. 2 
ed., Rio de Janeiro, Forense, tomo II, p. 338). 

47. Agindo de outra forma o juízo, foi contrariada 
frontalmente a lei federal (Código de Processo Civil, 
art. 99, parágrafo único). 

48. Além disso, o artigo 95 do mesmo Código, invo- 
cado na decis~o recorrida como fundamento para o reco 
nhecimento da compet~ncia da Justiça Estadual, foi 
interpretado de modo contrário a decis~o de outro Tri 
bunal, como se demonstrará. 

III~ DO CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL 

49. Como a Uni~o é interessada na causa (por se 
tratar de litígio sobre área indígena e situada em 
faixa de fronteira), houve violaç~o ao artigo 99, 
parágrafo único do Código de Processo Civil, amoldando 
se o caso concreto ao permissivo constitucional do 
artigo 105, III, "a", para que o egrégio Superior Tri 
bunal de Justiça, como guardi~o da legislaç~o federal, 
aprecie o presente recurso especial. 
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50. Depois, o acórd~o recorrido deu ao artigo 95 
Código de Processo Civil interpretaç~o diversa da 
lhe deu o Supremo Tribunal Federal no julgamento 
Recurso Extraordinário n. 89.449-PR, publicado na 
vista Trimestral de Jurisprud~ncia n. 95, à p. 
assim ementado: 

do 
que 
do 

Re- 
278, 

" C:c,,11 j .. •1.-:- + í}r I e ·i. <'1 .. I' 1 , I· e:- .. , .. ._,,._.,rr ç; ,:i' e, d it i:: ,:'1 :i. :z: ,,1 F c:on i::,m i C:,) 
r- t-~d ,-:~ 1·· .-;< 1. n E·( i -.; +. ;·;:,n \~ :i. ,.,. d f~ 1 :,. + .i. •.,; c:Ol '1 i;ó 1·· e i. 1") n (-::• ,::ei;;r:;,fl ,,- :i. o' .-:, iss i rn 
l''(~C:1'.Wrht:•LJ•!O pr,•lc, .,c(,r-cl~\o lor:,-,·I. lncid(:::)nc::i,:1 de, 1:\l'"ti90 
L:'.!'.'<!' l, da Con1,,t.::. t.ui<;J(o .. Co111pt:-:·tf!l"1Ci<':t d,:1 .:.h.ts;t:i.ç.-,1 FPd~:,, .... 
ra I .. 1~(:? curi:;o ,-::· :.:- + ,,. 2,01··cl i. n ,f, ir :i. o con l·w::-,: :i. do e-:,, pr-ov í do .. 11 

( RT J 
95/278) 

51. Em que pese o fato de n~o serem id~nticos os 
casos, as suas relevantes semelhanças autorizam seja 
tomado o acórd~o do egrégio Supremo Tribunal Federal 
como paradigma, porquanto naquele caso, como no presen 
te, trata-se de interpretar o artigo 95 à luz do con 
flito com a regra de compet~ncia (em favor da Justiça 
Federal) fixado na Constituiç~o. 

52. Consta no voto condutor do ac6rd~o 
do Ministro Leit~o de Abreu, o seguinte: 

paradigma, 

"1-'1s~;;en -t.,.v:J o po,:; :::l.t :i. 1·· <:' f.-!lnf:wc~:;;<71 pú b li i::,à\ ·f<·:-~d ,--21'-""' 1 ,:1. corrd i ç?io 
j ·1 - l . l < - d b . - t . < P . '.L r, 'I. ·=· Cül"r '.;:.;::, I'" ·.e-:.• 11 ("~ 1.:t:?\,i.,;;,;1 Ir]. e."<. :o c.;:,s. C:<:\ ]. c:\ ]. n 'v'IJ C:.:.'\ 1~ O a 1~ .a q O 

95 cio Cód1go d~ Processo Civil pard, crun base nele, 
dc:u'·--1,;Q p(:,/L.-,\ \:omp<-?tÊ·:nc:i.,:;, do f'o r-o d a s:i. h.t,:\\~~\'n da co isa , 
1.t,rrc, '·/E· z q u .-.,:, ,,,. t::.on ,=: 1-_ i. t.u :i. ,;:tc:i F 1-:-:d f} r· ;:1 I <-:-~ 1 :i. d :i. ,:'1 ,:1. :i. n r: i d i'i::r1 e i c',1 
dE•SSé\ l'"~~g i,.ü pr·i::ic~:·SSU<.':\l 11 

53~ De igual modo, nestes autos, a Uni~o ingressou 
no feito como litisconsorte, alegando o domínio da área 
em disputa (em que pese n~o ter sido apreciada taxati 
vamente (mas apenas de forma indireta, porque mantida a 
Uniao no pólo passivo), como no paradigma, tal condiç 
~o). Alegou também a incid~ncia da regra de compet~ncia 
da Justiça Federal, prevista na Constituiç~o Federal. 
Mesmo assim, constou no acórd~o dos embargos de decla 
raç~o o seguinte: 

"Orêt e:·\ cnmi:-,Ptf1··1c:1.i:t p~;+.ll pn:-:,vif;.t,,, no Cé,d:i.qo ele 
!='1··0,:1-:ifa:';ú C:i.vi . .l quc.\nd1) ttr,:\·L:•. no '.,i.(::'.•U c.':\1~·Li.qn 95 ;,\ l"(,,•spc-?i to 
d i:\ s .:t i:J~ c,_.r:; l':-:, ~ i;.,,,, 1' "' l. c1n te., " t 1·· ctÇJ o :i. n e 1 u b :i. Vf:! ck:• e: :i. 1:;ii o d o 
T 1·· :i. bun <-"'-1 d,.-,. ,.i1.1 :,; t :i (;,,\ d,;~ ·:;::-ru F' ,,1u J. o , n ,,, F;:,J /Tar.;p 
q U(·Z· ,:.;:f i. nn,:1. ~ " ( p. 983) • 
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54. Mesmo que se admita que a Uni~o ingressou no 
feito apenas como assitente, porque trouxe aos autos a 
matéria atinente ao seu domínio sobre a área em disputa 
(seja porque localizada em faixa de fronteira, seja 
porque de tradicional ocupaç~o indígena) e n~o sobre 
direito de posse, permanece a semelhança dos casos, já 
que em ambos o que se apreciou foi a aplicabilidade ou 
n~o do artigo 95 do Código de Processo Civil em contra 
posiç~o à regra constitucional de compet~ncia. 

IV~ RAZ~ES DO PEDIDO DE REFORMA DA DECisao RECORRIDA 

55. Reformando-se a decis~o recorrida, e reconheci- 
da a compet@ncia da Justiça Federal para processar e 
julgar o feito, poderá a Uni~o demonstrar no juízo 
próprio, e mais efeito às complexas quest~es referentes 
às terras indígenas e às terras da Uni~o localizadas na 
faixa de fronteira (que s~o matérias latentes, a serem 
apreciadas no processo) que é a titular do domínio das 
terras objeto da aç~o e a Comunidade Indígena de Jagua 
piré é sua legítima possuidora, face à sua ocupaç~o 
tradicional. 

56. Isso já fora percebido pelo Ministério Público 
Estadual mas, infelizmente, n~o foi reconhecido pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, 
certamente devido ao enfoque equivocado de t~o relevan 
tes quest~es, reduzidas a simples conflito possessório 
de grupos de pessoas sobre terras privadas. 

~7. ~lém disso, a correta interpretaç~o e apl_icaç~o 
dos preceitos contidos no Código de Processo Civil e na 
Constituiç~o Federal acerca da compet~ncia é dever que 
se imp~e, para garantia mesmo da segurança jurídica de 
relaçOes que só podem ser apreciadas pelo seu juízo 
natural. 

58. Assim, 
do Código de 
feito desde o 
juízo federal 
Sul • 

a aplicaç~o do artigo 99, 
Processo Civil, importa 
ingresso da Uni~o, e a 
da Capital do Estado de 

parágra ó.nico, 
na anulaç:Jo do 
sua remessa ao 
Mato Grosso do 

59. Do mesmo modo, a correta interpretaç~o do 
artigo 95 do mesmo diploma legal e~ige que n~o se o 
aplique, como fei~o pelo a::rd~o paradigma, ~~o-~ 
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nheceu a sua n~o incid~ncia, por ser elidida pela regra 
constitucional de competªncia (no casos dos autos, o 
artigo 109, I e XI da Constituiç~o Federal). 

V 

60. Por tais motivos, a Uni~o pede seja admitido o 
seguimento, para ser conhecido e provido o presente 
RECURSO ESPECIAL, para o fim de, reconhecida a aplica 
bilidade do artigo 99 do Código de Processo Civil e do 
artigo 109, I e XI, da Constituiç~o Federal de 1988, e 
a inaplicabilidade do artigo 95 do Código de Processo 
Civil, anular o processo (porque processado e julgado 
por juízo incompetente) e determinar o encaminhamento 
dos autos à Justiça Federal de primeira instância. 

Nestes termos, pede deferimento. 
Campo Grande, 15 de dezembro de 1993. 

Sílvio Pereira Amorim 
Procurador da Fazenda 
(designado nos termos 

Gross 

Paiva 
da Uni~o de Mato 

da LC 73/93) 
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