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PETIÇÃO N. 1.208-9 MATO GROSSO DO SUL~ 
(Medida Liminar) 

RELATOR: 
REQUERENTES: 
ADVOGADOS: 
REQUERIDOS: 

MIN. CELSO DE MELLO 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI E OUTRO 
JULIANA FERRAZ DA ROCHA SANTILLI E OUTROS 
OCTÁVIO JUNQUEIRA LEITE DE MORAES E CÔNJUGE 

DESPACHO: Trata-se de medida cautelar inominada, de 
natureza Lnc í.derit.a L, requerida pela Fundação Nacional do Índio 
FUNAI e pela Comunidade Indígena de Jaguapiré ( Índios Guarani do 
subgrupo Kaiowa), em que se postula a outorga de efeito suspensivo, 
até seu final julgamento, aos recursos extraordinários interpostos 
pelos ora requerentes (fls. 04). 

Pretende-a.e, ainda, que se determine "a manutenção da 
Comunidade Indígena de Jaguapiré na área que ocupa - a Área Indígena 
de Jaguapiré - até que se real.ize o julgamento dos mencionados 
Recursos Extraordinários pelo Supremo Tribunal Federal" (fls. 04). 

Passo a apreciar o pedido. 

O recurso extraordinário - que configura instrumento 
jurídico-processual destinado a preservar a intangibilidade do 
ordenamento constitucional, assegurando, nas situações concretas e 
individuais emergentes, o respeito à autoridade, à eficácia, à 
validade e à integridade ou inteireza positiva da Carta Política 
( PONTES DE MIRANDA, 11 Comentários à Constituição de 1946 11, 

vol. III/58, 2ª ed., 1953, Max Limonad; ALFREDO BUZAID, "Estudos de 
Direito", vol. 1/152, item n. 21, 1972, Saraiva) - reveste-se, no 
que concerne aos efeitos que lhe são inerentes, de mera 
devolutividade. 

Isso significa que o apelo extremo não dispõe de efeito 
suspensivo (CPC, art. 542, § 2º, com a redação dada pela Lei 
n. 8.950/94), circunstância esta que legitima, até mesmo, a própria 
execução provis6ria do julgado recorrido (CPC, art. 497, 
e/e art. 587, segunda parte). 

Por isso mesmo, o Pleno do Supremo Tribunal Federal ao 
repudiar a aplicação da Súmula 228, que está revogada - proclamou 
que, "Em face do novo CPC, é provisória a execução de sentença 
enquanto pende o julgamento do recurso extzreorâi.nãr i o" (RTJ 78/638). 

O Supremo Tribunal Federal, no entanto, tem admitido que 
circunstâncias excepcionais poderão autorizar a concessão de eÍeito 
suspensivo ao recurso extraordinário interposto, desde que 
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. utilizada, pelo interessado, providência processual juridicamente 
·-}·idônea. Vale dizer, esta Suprema Corte, em situações de absoluta 
excepcionalidade, tem deferido eficácia suspensiva ao apelo extremo, 
desde que requerida, nos termos do que prescrevem os, arts. 8 º, 
I, 21, IV, e 304, todos do seu Regimento Interno, a competente 
medida cautelar inominada (RTJ 110/458 - RTJ 112/957). 

Impõe-se destacar, na linha da jurisprudência do STF, que a 
outorga de efeito suspensivo, em sede cautelar incidental - além da 
cwnulativa satisfação dos requisitos concernentes ao fumus boni 
juris e ao periculum in mora - depende da existência de juízo 
positivo de admissibil~dade, que, emanado da Presidência do Tribunal 
a quo, haja incidido sobre o recurso extraordinário interposto pela 
parte interessada (Pet n. 721-SP (AgRg), Rel. Min. CELSO DE MELLO - 
Pet n. 748-RJ, >.'Rel. Min. CELSO DE MELLO - Pet ri , 196-6 (Medida 
Liminar), Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI - RTJ 116/428, Rel. 
Min. FRANCISCO REZEK, v.g.). 

Esse específico pressuposto acha-se satisfeito na espécie, 
eis que o eminente Presidente do Tribunal a que admitiu os recursos 
extraordinários interpostos pelos ora requerentes (fls. 40). 

Cabe analisar, portanto, a plausibilidade jurídica da 
pretensão recursal manifestada pela FUNAI e pela Comunidade Indígena 
de Jaguapiré. 

A controvérsia 
assume, por efeito de 
jurídico. 

constitucional suscitada na causa principal 
sua própria natureza, indiscutível relevo 

o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul - não 
obstante figurassem na relação processual tanto uma entidade 
autárquica federal (FUNAI) quanto a própria União Federal, que 
interveio como assistente da Fundação Nacional do Índio - proclamou 
a competência jurisdicional do Poder Judiciário do Estado-membro 
para dirimir conflito de interesses entre particulares e uma 
determinada comunidade indígena. 

Essa decisão proferida pelo Tribunal a quo parece haver 
transgredido a regra de competência inscrita no art. 109, I, da 
Carta Política, que atribui à Justiça Federal - e a esta, 
exclusivamente - o poder constitucional de julgar "as causas em que 
a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem 
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 
oponentes ... u, excluídas, tão somente, as controvérsias 
falimentares, acidentárias, eleitorais e trabalhistas. 

Não custa enfatizar, neste ponto, que a jurisdição federal 
tem, na própria Constituição da República, a sua sedes materiae. Daí 
a correta advertência de ARRUDA ALVIM ("Manual de Direito Processual 
Civil", vol. 1/293, item n. 103; 5ª ed., 1996, RT), cujo magi~tério 

2 

SI, I02!Ml} l111prcn<.1 Narn,nal 



r=r": --- l 
' 

PET 1.208-9 MS 

ressalta que "A jurisdição da Justiça Federal é de regime absoluto, 
-->- sendo, portanto, improrrogável ... 11• 

Esse autorizado entendimento reflete-se no m9-gistério da 
doutrina (PINTO FERREIRA, "Comentários à Constituição Brasileira", 
vol. 4/476, 1992, Saraiva; VLADIMIR SOUZA CARVALHO, "Competência da 
Justiça Federal", p. 178, 1990, Juruá Editora, ,,-,:].), lJUC t;'ll'T'hP.m 

sustenta o caráter constitucional, absoluto e improrrogável da 
jurisdição atribuída, pela Carta Política, aos magistrados da União. 

A própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por 
sua vez, orienta-se no mesmo sentido, enfatizando, em sucessivas 
décisões sobre a matéria, que a intervenção da União Federal basta 
para deslocar a causa para o âmbito da Justiça Federal, pois que 
somente a esta cabe "dizer se há na causa interesse da União, apto a 
deslocar o pxoceeeo da justiça comum para sua esfera de competência" 
(RT 541/263). 

Na realidade, a legitimidade do interesse manifestado pela 
União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria 
Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que 
ela foi instituída: para dizer se, na causa, há ou não há interesse 
jurídico da União (RTJ 78/398). 

O ingresso da União Federal numa causa, vindicando posição 
processual definida (RTJ 46/73 - RTJ 51/242), gera, por isso mesmo, 
a incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não se 
inclui na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados 
e Tribunais estaduais o poder para aferir a legitimidade 
do interesse da União Federal, em determinado processo 
{RTJ 93/1291 - RTJ 95/447 - RTJ 101/419). 

A inobservância, pelos órgãos do Poder Judiciário dos 
Estados-membros, da cláusula constitucional de competência da 
Justiça Federal (CF, art. 109, I) revela-se comportamento processual 
eivado de insanável defeito jurídico, tanto que, quando ocorrente, 
autoriza a própria invalidação da autoridade da coisa julgada 
(CPC, art. 485, II). Por isso mesmo, observa ARRUDA ALVIM (op. loc. 
cit.), em se registrando tal hipótese, revelar-se-á possível "o uso 
da ação rescisória contra a sentença prolatada por juiz não federal, 
quando se desobedeça à regra absoluta do regime jurídico da 
competência a ela pertinente ... " (grifei). 

Impende observar, de outro lado, que, além da intervenção 
ad coadjuvandum da União Federal - bastante, por si mesma, como já 
destacado, para justificar o deslocamento da causa para o âmbito da 
Justiça Federal - , a ação de reintegração de posse, cumulada com 
pedido de perdas e danos, foi ajuizada, perante a Justiça local do 
Estado do Mato Grosso do Sul, também contra a Fundação Nacional do 
Índio - FUNAI. 
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A Fundação Nacional do Índio - FUNAI constitui pessoa 
jurídica de direito público interno. Trata-se de fundação de direito 
público que se qualifica como entidade governamental. dotada de 
capacidade administrativa, integrante da Administração Pública 
descentralizada da União, subsumindo-se, no plano de sua organização 
institucional, ao conceito de típica autarquia fundacional, como tem 
sido reiteradamente proclamado pela jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, inclusive para o efeito de reconhecer, nas causas 
em que essa instituição intervém ou atua, a caracterização da 
competência jurisdicional da Justiça Federal {RTJ 126/103 
RTJ 127/426 - RTJ 134/~8 - RTJ 136/92 - RTJ 139/131, v.g.). 

Tratando-se, pois, de entidade autárquica instituída pela 
União Federal, .: torna-se evidente que, nas causas contra ela 
instauradas, incide, de maneira plena, a regra constitucional de 
competência da Justiça Federal inscrita no art. 109, I, da Carta 
Política. 

É certo que o Pleno desta Suprema Corte, quando ainda 
vigente a Constituição de 1969, deixou assente que não acarretava 
competência da Justiça Federal a intervenção da FUNAI, quando esta 
não litigasse na defesa de direito próprio, mas atuasse, na 
realidade, em função do · regime tutelar instituído pela 
Lei nº 6.001/73, no exercício de mera representação, tutela ou 
assistência de silvícolas, em causa versando a discussão sobre a 
posse de terras particulares (RTJ 122/944). 

Ocorre, no entanto, que a Constituição promulgada em 1988 
introduziu nova regra de competência, ampliando a esfera de 
atribuições jurisdicionais da Justiça Federal, que se acha, agora, 
investida de poder para também apreciar "a disputa sobre direi tos 
ind.ígenas" {CF, art. 109, XI). 

Essa regra de competência jurisdicional - que traduz 
expressiva inovação da Carta Política de 1988 (MANOEL GONÇALVES 
FERREIRA FILHO, "Comentários à Constituição Brasileira de 1988", 
vol. 3/15, 1994, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, "Comentários à 
Constituição de 1988", vol. VI/3.182, item. n. 209, 1992, Forense 
Universitária) - impõe o deslocamento, para o âmbito de cognição da 
Justiça Federal, de todas as controvérsias que, v c i. c ancío a <.1uo:::t;:io 
dos direitos indígenas, venham a ser suscitadas em função de 
situações específicas. 

Cumpre destacar, dentro desse contexto, que a área 
territorial disputada na causa principal compõe-se de terras que já 
foram demarcadas administrativamente. Mais do que isso, o Presidente 
da República formalmente homologou, para os efeitos do art. 231 da 
Constituição, a demarcação administrativa promovida pela FUNAI e 
concernente à Área Indígena Jaguapiré, localizada no município de 
Tacuru/MS (fls. 54/55) e em cujo.âmbito se situa o bem litigioso. 
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Tratando-se - consoante expresso reconhecimento oficial 
'··>· (que se reveste da presunção juris tantum de legitimidade e de 

veracidade) - de área tradicionalmente ocupada pelos índios, as 
terras nela abrangidas \'são inalienáveis e indisponíveis, e os 
direitos sobre elas, imprescritíveis" (CF, art. 231, § 4º). 

A importância jurídica desse reconhecimento oficial - que 
se traduz no decreto presidencial de homologação administrativa da 
área em questão - reside na circunstância de que as terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios, embora pertencentes ao 
patrimônio· da União (CF, art. 20, XI), acham-se afetadas, por efeito 
de destinação constitucional, a fins específicos voltados, 
unicamente, à proteçãb jurídica, social, antropológica, econômica e 
cultural dos índios, dos grupos indígenas e das comunidades tribais. 

A Carta Política, na realidade, criou, em seu art. 231, 
§ 1°, uma propriedade vinculada ou reservada, destinada, de um lado, 
a assegurar aos índios o exercício dos direilos que Lh e n f,_,r.,m 
outorgados constitucionalmente (CF, art. 231, §§ 2º, 3º e 7º) e, de 
outro, a proporcionar às comunidades indígenas bem-estar e condições 
necessárias à sua. reprodução física e cultural, segundo seus usos, 
costumes e tradições (CF, art. 231, caput e seu§ 1º) 

Daí a advertência de LUIZ FELIPE BRUNO LOBO ( "Direito 
Indigenista Brasileiro'', p. 53, 1996, LTr) , para quem "A propriedade 
das terras indígenas outorgada à União nasce com o objetivo de 
mantê-las reservadas a seus legítimos possuidores. Há wn vínculo 
indissolúvel entre a reserva a que se destina e a natureza desta 
propriedade. Por esta razão são terras inalienáveis, indisponíveis, 
inusucapíveis e os direi tos sobre elas são imprescritíveis." 
(grifei) . 

Emerge claramente do texto constitucional que a questão da 
terra representa o aspecto fundamental dos direi tos e das 
prerrogativas constitucionais assegurados aos índios, pois estes, 
sem a possibilidade de acesso às terras indígenas, expõem-se ao 
risco gravíssimo da desintegração cultural, da perda de sua 
identidade étnica, da dissolução de seus vínculos históricos, 
sociais e antropológicos e da erosão de sua própria percepção e 
consciência como povo e como nação que reverenciam os locais 
místicos de sua adoração espiritual e que celebram, neles, os 
mistérios insondáveis do universo em que vivem. 

É por essa razão - salienta JOSÉ AFONSO DA SILVA ("Curso de 
Direito Constitucional Positivo", p. 780, item n. 3, 12" ed., 1996, 

· Malheirr)s) - que o tema concernente aos direitos sobre as terras 
indígenas transformou-se "no ponto central dos direi tos 
constitucionais dos índios", eis que, para eles, a terra "tem um 
valor de sobrevivência física e cultural". É que - prossegue esse 
eminente constitucionalista - não se ampararão os direitos dos 
índios, "se não se lhes assegurar a posse permanente e a riqueza das· 
terras por eles tradicionalmente ocupadas, pois a disputa dessas 
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terras e de sua riqueza ( ... ) constitui o núcleo da questão indígena 
··>· hoje no Brasil" (grifei) . 

A intensidade dessa proteção institucional revela-se tão 
necessária que o próprio legislador constituinte pré-excluiu do 
comércio jurídico as terras indígenas, proclamando a nulidade e 
declarando a extinção de atos que tenham por objeto a ocupação, o 
domínio e a posse de tais áreas, considerando, ainda, ineficazes as 
pactuações negociais que visem a exploração das riquezas naturais 
nelas existentes, sem possibilidade de quaisquer conseqüências de 
ordem jurídica, inclusive aquelas concernentes à recusa 
constitucional do direito à indenização ou do próprio acesso a ações 
judiciais contra a União Federal, ressalvadas, unicamente, as 
benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé (CF, art. 231, § 6º). 

Cumpre ter presente, por 
feita por DALMO DE ABREU DALLARI 
p. 54/55, 1984, Brasiliense): 

isso mesmo, a correta advertência 
( "O que são Direitos das Pessoas", 

"( .. .')ninguém pode torn.3:r-se dono de uma terra ocupada 
por índios. Todas as terras ocupadas por indígenas 
pertencem à União, mas os índios têm direito à posse 
permanente dessas terras e a usar e consumir com 
exclusividade todas as riquezas que existem nelas. Quem 
tiver adquirido, a qualquer tempo, mediante compra, 
herança, doação ou algum outro título, urna terra ocupada 
por índios, na realidade não adquiriu coisa alguma, pois 
estas terras pertencem à União e não podem ser negociadas. 
Os títulos antigos perderam todo o valor, dispondo a 
Constituição que os antigos titulares ou seus sucessores 
não terão direito a qualquer indenização" (grifei) 

~portal razão que ji se decidiu, no regime constitucional 
anterior - em que havia norma semelhante (CF/69, art. 198, § 1°) à 
que hoje se acha consubstanciada no art. 231, § 6º da Carta Federal 
de 1988 - que a existência de eventual registro imobiliário de 
terras indígenas em nome de particular qua lLf Lca= ae como situação 
juridicamente irrelevante e absolutamente ineficaz, pois, em tal 
ocorrendo, prevalece o comando da norma constitucional referida, 
"que declara nulos e sem nenhum efeito jurídico atos que tenham por 
objeto ou domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas por 
silvícolas" (Revista do TFR, vol. 104/237). 

Tenho para mim, portanto, presentes estas razões, que se 
reveste de plausibilidade jurídica a pretensão de ordem cautelar 
deduzida pelos ora requerentes, especialmente se se considerar o 
parecer do Ministério Público Federal, que, proferido na causa 
principal, manifestou-se pelo integral conhecimento e provimento dos 
recursos extraordinários interpostos. 
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Concorre, por igual, 
in mora. Os ora requerentes 
grave e iminente dano à 
(fls. 03/04): 

o requisito concernente 
assim justificaram essa 

comunidade indígena 

ao periculum 
situação de 
'Lnt e re aaada 

"Em 30 de setembro próximo passado, o Juízo da Comarca 
Estadual de Iguatemi concedeu liminar aos requeridos 
(Doe. 5), antecipando a tutela cautelar para determinar a 
expedição de mandado com vistas à retirada da Comunidade 
Indígena de Jaguapiré das terras que ocupa, as quais já se 
encontram, inclusive, demarcadas e homologadas por decreto 
do Presidente da República (Doe. 6). 

Referida decisão, em razão de pedido feito pelo .. • 
representante do Ministério Público Pederal no Estado do 
Mato Grosso do Sul (Doe. 7), teve a sua execução adiada 
pelo período de 30 dias. 

Porém, em que pese o mencionado adiamento, o clima de 
intranqüllidade que se instalou no seio da Comunidade 
Indígena 'de Jaguapiré não foi extinto, tendo em vista a 
possibilidade de que, findo o prazo de 30 dias, a ordem de 
retirada dos índios de suas terras seja imediatamente 
executada, sem que lhes seja ofertada qualquer outra 
alternativa de sobrevivência. 

Ressalte-se o fato de que, neste momento, a Comunidade 
Indígena realiza os trabalhos de preparação da terra para a 
semeadura. Caso sejam interrompid9s, mesmo na hipótese de 
um retorno posterior da Comunidade à terra, os prejuízos já 
serão irreparáYeis, podendo expor os índios à fome, doenças 
e mais sofrimento. 

Além disso, é de se ponderar que uma medida 
propiciadora de tais danos a wna coletivid~de não deveria 
ser adotada por um Juízo cuja competência é alvo ue 
contestação, mormente porque se trata, uma vez mais, de 
disputa sobre direitos indígenas. Justamente quando essa 
colenda Corte se avizinha do momento de proferir o seu 
julgamento sobre os Recursos Extraordinários, seria 
prudente eví tar que a Comunidade Indígena de Jaguapiré 
sofra os efeitos dramáticos da decisão proferida pelo Juízo 
estadual, que poderá amanhã não ter mais nenhum efeito no 
plano formal, mas terá certamente causados danos profundos, 
que poderiam ter sido evitados." {grifei) 

Sendo assim, e considerando as razões expostas, defiro a 
medida cautelar incidental ora postulada e outorgo efeito suspensivo 
aos recursos extraordinários interpostos pela Fundação Nacional do 
Índio - FUNAI e pela Comunidade Indígena de Jaguapiré 
{RE nº 183.188-MS). 
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Em conseqüência, e até final julgamento do 
RE nº 183 .188-MS, fica sustada a eficácia da ordem judicial que, 
emanada do Juízo de Direito da Comarca de Iguatemi/MS (Processo 
nº 726/96), concedeu tutela antecipada aos ora requeridos, "para 
revigorar a liminar de reintegração de posse, retornando o imóvel ao 
status quo ante ... " (fls. 52). 

Concedo, ainda, tal como postulado nesta sede 
eficácia suspensiva aos recursos extraordinários, que, 
pela Presidência do Tribunal a quo, e interpostos 
requerentes, sofre~am regular processamento, 
presentemente, no Supremo Tribunal Federal. 

cautelar, 
admitidos 

pelos ora 
achando-se, 

Comunique-se o teor desta decisão ao E::11-f9io T.Llbun;:il ne 
Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul e ao MM. Juiz de Direito da 
Comarca de Iguatemi/MS (Processo nº 726/96). 

Após executadas as determinações constantes desta decisão, 
voltem-me conclus~s os presentes autos. 

Publique-se. 

Brasília, 05 de novembro de 1996. 

Ministro CELSO DE MELLO 
Relator 
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