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EXMO. SR, DR, JUIZ FEDERAL DA~ VARA DA SEC~AO JUDICIÁRIA 

DO DISTRITO FEDERAL 

JÜLIO MARCOS GERMANY GAIGER, brasileiro, ca 
sado, advogado, presidente da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO 
AO ÍNDIO (ANAI) no Rio Grande do Sul, no gozo dos direitos 
civis e políticos, residente e domiciliado na Rua felipe Ca .... 
marão, 587, apt? 201, em Porto Alegre/RS, em causa própria 
e também por seu procurador legalmente constituído (procur~ 
çâo anexa) doe. 01), que o patrocina gratuitamente, e que 
tem escritório no SDS - Edifício Venâncio III, sala 310, em 
Brasília/DF, endereço em que recebe intimações, vem respei 
tosamente ã presença de Vossa Excelência requerer, com fun 
damento nos arts. 796 e sega., especialmente o art. 798, do 
Código de Processo Civil, 

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA, PREPARATÓRIA DE A~ÃO POPULAR 

contra a FUNDAÇÃO NACIONAL DO !NDIO (FUNAI), 
na pessoa do seu presidente, JOS~ APOENA SOARES MEIRELLES , 
que a representa judicialmente (art. 89, IV, dos Estatutos 
da FUNAI, aprovados pelo Decreto n9 89.420/84), estabeleci 
da no SIA - Trecho 4 - Lote 750, em Brasília/DF, pelos moti 
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vos que passa a expor: 

I. DA COMPETtNCIA DESSE JU!ZO 

I. l A sede da requerida, conforme o art. 19 dos 

seus Estatutos, antes referidos, é a Capi 

tal Federal. Idêntica disposição é lida no art. 49 da Lei 

n9 5.371/67, que lhe autori~ou a instituição, Por outro 1~ 

do, a fUNAI exerce funções delegadas da União (art. 79, § 

29, da Lei n9 6.001/73), de modo que aplic&vel i esp;cie o 

art. 125, I, da Constituição da República. 

Não bastassem estas prescrições legais, em 

Interpelação Judicial que o requerente e ou 

tros promoveram à FUNAI, versando sobre a mesma matéria de 
que aqui se cuidari (doe. 03, a que se tornari adiante), o 

ilustre Órgão do Ministério Público federal, na pessoa do 

Dr. Anne Ldo da Fonseca, Procurador da República, man.i f es- 

I. 2 

tou interisse na causa, opinando pela compet~ncia da JustJ 

ça Federal do Distrito federal (fl. 52 do mencionado doe. 

03). 

II. DOS FATOS 

Como cidadão, membro e presidente da ANA! , 

entidade voltada à defesa dos direitos assi 

nalados ;s populaç~es indígenas (Estatutos juntos, doe. 

02), o requerente tem acompanhado, ao longo dos Últimos a 

nos, a situaç~o existente na Reserva Indrgena de Guarita 

localizada nos municípios de Tenente Portela, Miraguaí 

Redentora e Erval Seco, no Rio Grande do Sul. Na nomencla 

tura da FUNAI, a área está dividida, constituindo duas re 

servas contíguas: Guarita e São João do Irapuâ. 

II. l 

Trata-se de uma Reserva caracterizada pela 
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maciça ocorrência de arrendamentos da terra indígena, pra 

ticados pelos próprios caciques da comunidade. 

Para abreviar esta primeira abordagem, sol! 

cita a Vossa Excelência a leitura da c6pia anexa de Inter 

pelação Judicial que o ora postulante e outros solicitaram 

à FUNAI, e que recebeu processamento nessa Secção Judiciá 

ria (doe. 03). 

II. 2 Como se vê da Interpelaçio, promovida em 

1984, a requerida foi notificada, sem cont~ 

do oferecer as respostas aos quesitos formulados Cfl. 55 
da Interpelação). Por sentença (fl, 56 do mesmo processo), 

Sua Excel~ncia, o Dr. Vicente Leal de Ara~jo, ordenou a e~ 

trega dos autos aos requerentes, o que foi feito, na pes - 

soa do ür , Paulo Machado Guimar·ães (fl. 57 da Interpelação) 

em 11 OUT 84, Está, portanto, a requerida, inteiramente a 

par dos problemas existentes na Reserva de Guarita, pois 

ao ser notificada ficou em poder de c6pia integral de dita 

Interpelaç;o, incluindo os documentos que a acompanharam, 

e que aqui não se juntam por medida de economia (ver assi 

natura e.lo então presidente da FUN/\I, advogado Jurandy Mar 

cos da Fonseca, à fl. 54 da Interpelação, canto superior 

direi to). 

Atualizando o histórico constante da Inter- 

pelação, diz a Vossa Excelência que nenhuma 

alteração substancial ocorreu em Guarita. Os arrendamentos 

continuam, havendo notícia de alguns estão sendo renovados 

atê 1987; por conseqüência, pe rmane c e a tensão na área. A.! 
guns recortes de jornais - notícias nunca desmentidas - a 

testam o afirmado (does. 04 a 08). 

II. 3 

Recentemente, os arrendamentos foram causa 

da exoneraçao do próprio delegado regional da FUNAI (Zero 

Hora de 22 NOV 85, doe. 06). Para contornar o problema, a 

presidência do Órgão enviou a Porto Alegre assessor seu, o 

sr. Carlos Roberto Grossi, que entre outros pronunciamen - 
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tos chegou a aventar a legalização(!?) dos arrendamentos 

(Zero Hora de 30 NOV 85, doe. 07). 

II.4 Estes, Excelência, são os fatos. O autor a 
eles tornará adiante (item VI). 

III. DO DIREITO 

III.l A situação dos Índios, no Brasil, é regida 
por um corpo especial de leis, entre as 

que se destaca a Lei n9 6.001/73, o Estatuto do Índio. 

III.2 Em relação às terras indígenas, o princípio 

básico é o da posse exclusiva, direta, dos 

Índios soõre elas (Constituição Federal, art. 198 e§§; 

Lei n9 6,001/73, arts. 18, 22 e 62, §§ 19 e 29), posse es 

saque não pode ser transferida, alienada ou restringida, 

salvo hip6teses· especial!ssimas. O arrendamento & expres 

samente vedado (art. 18 da Lei n9 6.001/73). 

Este regime especial das terras ind!genas 

começou em 1680, com o Alvará de 19 de a 

bril, onde se dizia que os !ndios 

III.3 

••• nem serão obrigados a pagar 

fôro ou tributo das ditas terras, 

ainda que sejam de sesmarias, a 

pessôas particulares, 11porque na 

concessão de sesmarias se reser 

va sempre o prejuizo de terceiro, 

e muito mais se entende, e quero 

se entenda, ser reservado o pre 

Juizo e direito dos indios, PRI 

MARIOS E NATURAES SENHORES DEL- 
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LAS11(grifos do original, of. João 

Mendes Júnior, Os Indígenas do 

Brasil, Seus Direitos Individuaes 

e Políticos. São Paulo, Typ. Hen 
nies Irmãos, 1912, pp. 34/35). 

III.4 Tais disposições foram depois repetidas 

Lei de 06 JUN 1755, que transcreveu na 

tegra o par&grafo 40 do Alvar; de 1680 (ver Collecção 

na 
.,. 
in- 
da 

Legislação Portuguesa, desde a Última compilação das Orde 

nações, redigida pelo Desembargador Delgado da Silva, le 

gislação de 1750 a 1762. Lisboa - Typografia, 1830). 

III.5 Esta convicção - de que se deve preservar a 
terra dos Índios, perdurou através dos tem 

pos, praticamente sem interrupção. Repetiu-se na Lei de 
Terras de 1850 (Lei n9 601, art. 12, 19) e no seu Regula - 

menta (Decreto n9 1.318/1854, arts. 72 a 75); no Decreto 

n? 9.214/11 (arts. 29 a 99); e no Decreto n9 5.484/28 (nos 

arts. 89 a 10 e 33 a 36). 

III.6 A partir de 1934, o princípio ganhou foro 

constitucional, reiterando-se em todas as 

Constituiç~es, ati a atual (Constituição de 1934, art.129; 

de 1937, art. 154; de 1946, art. 216; de 1967, art. 186; e 

na Emenda n9 01, de 1969, art. 198 e§§). 

III.7 Finalmente, a Lei n9 6.001/73 dedicou ao t~ 

ma grande parte de seus dispositivos: arts. 

29~ IV e IX; 18; 22 a 25; 36; 38; e 62, para citar apenas 

os que remetem, diretamente,~ posse exclusiva dos !ndios 

sobre as terras que habitam. 

Tais terras, embora na posse dos Índios, ao 

domínio da União pertencem (Constituição Fe 

deral, art. 49, IV), tendo, porém, como se viu, expressa 

III.8 
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destinaç~o: a posse dos mesmos !ndios. Sendo bens da União, 
s;o bens p~blicos, com finalidade constitucionalmente desi& 

nada, insuscetível de alteração. 

IV. DA DOUTRINA 

IV.l Como v;em os jurisperitos tais disposiç~es ~ 

tinentes~ terra destinada~ posse ind{gena? 

IV. 2 Comentando o art. 129 da Constituição de 1934, 

escreveu PONTES DE MIRANDA: 

.•. Desde que hã a posse e a loca 

l izaçio permanente, a terra~ do 

nativo, porque assim o quis a Con! 

tituição, e qualquer alienação de 
terras p o r parte de si l v Lc o l e s ou 

em que se achem, permanentemente 

localizados e com posse, os silví 

colas, é nula. Aquelas mesmas que 

forem, em virtude do art. 129, re 

conhecidas como de posse de tais 

gentes, não podem ser alienadas. 

Os jufzes não podem expedir manda 

dos contra si l v Lc o l a s que tenham 

posse e nas terras, de que se tra 

t a , s e l o e a l i z a r a m c o rn p e r ma nê n e i a. 

A proibição de alienação tem como 

conseqüências: 

a) a nulidade absoluta de qualquer 

acto de disposição, INCLUÍDOS OS 

QUE SÕ SE REFEREM A ELEMENTOS DO 

DIREITO DE PROPRIEDADE OU DA POSSE 

(uso, fruto, garantia real, loca- 
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ção); b) não há prescrição contra 

o silvícola, ainda que trintena!; 

e) as sentenças que adjudiquem 

tai5 terras a outrem são susceptl 

veis de rescisão, por infringirem 

texto constitucional (Cornentirios 
à Constituição da República dos 

E. U. do Brasil, tomo II. Rio de 

Janeiro, Editora Guanabara, 1937, 

pp. 348/349 - os grifos são nos 

sos). 

IV. 3 Tais ensinamentos foram renovados em relação 

à Emenda Constitucional n9 01, de 1969: 

Desde que há posse e a permanen - 

eia ou localização permanente, a 

posse da terra ê do nativo, por 

que assim o diz a Constituição. 

( " . ) 
Sio nenhuns quaisquer títulosp· 

mesmo registados (sic), contra a 

posse dos silvícolas, ainda que 

anteriores à Constituição de 1934, 
se à data da prqmulgação havia tal 

posse. O registo (sic) anterior 

de propriedade é trtulo de proprl 

edade sem uso e sem fruição (Co 

ment~rios a Constituição de 1967, 

com a Emenda n. 1, de 1969, tomo 

VI. 2a. ed., São Paulo, Editora 

Revista dos Tribunais, 1974, pp. 

456 e 457). 

IV.4 Já HELY LOPES MEIRELLES afirmou: 
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As terras ocupadas pelos si Jvíco 

las a que se refere a Constitui - 
ção da Republica (art. 4<:, IV) 
são as porções do territôrio na 

cional necessárias ao sustentd 

das populações indTgenas que as 

habitam. Não pode ser outra a in 

terpretação do texto constitucio 

na1 porque restringir o conceito 

de terras ocupadas apenas às gle 

bas em que se situam as aldeias 

rndias é desconhecer a intenção 

do constituinte, claramente mani 

festada no art. 198, da Constitul 

çao. no sentido de garantir a so 

brevivência dos s l l v Lc o l a s contra 

as investidas patrimoniais dos 
11cfv1Jizados11• Realmente, este 
dispositivo assegura aos s r l v I c o 
las a posse permanente das terras 

por eles habitadas e o usufruto 

exclusivo das riquezas naturais e 

de todas as utilidades nelas exis 

tentes. 

( ... ) 
Constituindo bens públicos da U 

nião com destinação especffica, 

as terras ocupadas pelos silvfco- 

1 as são i na li enáve is enquanto ma!'_ 

tiverem esta final idade (Direito 
Administrativo Brasileiro. 9a.ed. 

São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 1982, pp. 447/448 - do 

ravante citaremos como DAB). 
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IV. 5 Por sua vez, RAYMUNDO LARANJEIRA escreveu: 

Não se poderá conceber, nunca, a 

ingerência do Estado em prol do 

respeito aos usos, costumes e 

tradições indígenas e a sua ten 

tativa de incorporar os fndios à 
comunhão nacional, sem que se 

lhes garanta a posse das terras, 

onde precisam ter a sua subsis - 

tência e onde deixam manifestar 

aqueles fenômenos do seu seguro 

direito consuetudinário, como 

conseqüência natural do seu pró 

prio habitat (Direito Agrário: 

Perspectivas Críticas. São Pau 

lo, LTr, 1984, p , 183). 

Jâ ao comentar a desastrosa exceção previ! 

ta no§ 39 do art. 62 da Lei n9 6.001/73, 

assim se expressou o mesmo autor: 

IV.6 

A segunda providência restritiva, 

que vai se referir à conturbação 

da posse direta dos silvícolas, 

encontra-se na p e r m l s s l b I I idade 

da continuação dos efeitos dos 

arrendamentos de suas terras. 

( ... ) 
Assim, o arrendamento implica no 

fato de os Índios passarem a ter 

a mera posse indireta sobre a á 
rea confiada a outrem, dado que 

o arrendatário é quem atua deci 

sivamente sobre os terrenos, 
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fruindo-os. Mas isso já se acha 

defeso no art. 18 do Estatuto 

próprio, que dispõe contra ore 

ferido contrato. 

lnob~tante, há uma exceção à r~ 

gra, contida no§ 3~ do art. 62 

e que não tem justificativa: 

ainda que se limite aos contra 

tos em vigor ati a data da pu 

blicação da lei; ainda que os 

respeite só por prazo dito ra 

zoâvel; ainda que a excepciona 

lidade, no entender do legisla 

dor, se implante pelo receio de 

que a extinção dos arrendamen - 

tos em curso possa determinar 

"graves conseqüências sociais". 

( ... ) 
Quanto a se arrecear de 11gra - 

v e s conseqüências sociais11 que 

a extinção desses contratos tr~ 

ria - determin~ncia do disposi 

tivo l Lb e r a l Ls s i mo - antes mere 

ceria o legislador atentar para 

as "q r a v e s conseqüências" que a 

manutenção deles acarreta para 

a sociedade indígena, que se 

priva do uso de suas terras em 

troca de Ínfimas importâncias 

que nio manipulam, nem que o Ór 

gão de assistência tem chances 

de cambiar em seu benefício. 

Será que só a causa dos r n d i os, 

;:i q u i , e o mo e m a 1 g um a s - remoçoes, 

somente ela tem de ser r e m a n e j e 



.,,,,. 

ANAI 
ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE 
APOIO AO fNDIO 

NATIONAL ASOCIACIÓN 
INDIAN SUPPORT NAClONAL DE 
ASSOCIATJON APOYO AL INDIO 

NATIONALE VEREINIGUNG 
ZUR UNTERSTÜTZUNG 
DES INDIÀNERS 

CGC/M F 89.327 .902/0001-49 Cartório do Registro Especial 
de Porto Alegre n? 1575 
Livro A n? 2, fl. 7.47 

Registro ST AS/AS 9322 
Livro A·B, fl. 19 

------------------- -------------- 
endereço I Carxe Postal 2857 
sddruss 90.000 -· Porto Alegre - AS 
dirección 8rnsil -----· ·---------------··--. 

da, em prol dos ínter~sses econo 

mico-sociais da comunidade nacio- 

na!? (ob. cit., pp. ]92/193). 

Em trabalho mais recente, RAYMUN DO LARANJE_f 
RAS acrescentou sobre este § 39 do ar t , 6 2 

da Lei n9 6,001/73: 

IV.7 

Hoje em dia, tendo-se em conta o 
tempo de vigência do Estatuto do 

Tndio, desde 1973, o dito 11prazo 

razoâve1'1 de t o l e r â n c I a dos efei 

tos dos contratos de arrendamento 

já se complementou, naturalmente, 

e o dispositivo comentado perdeu 
sentido (Proteção Legal das Ter~ 

:ras Indígenas, ,ln Sociedacles Indf 
genas e o Direito: uma questão de 

Direitos l!umanos. Sílvio Coelho 
dos Santos e~ alii, org. Florian§ 

polis, Editora da UFSC/CNPq, 1985, 
p. 126). 

Quanto ao alcance do a r=t , 198 e §§, da Con.s 

tituição Federal, é oportuno trazer também 
o magistério de DALMO DE ABREU DALLARI: 

IV. 8 

Em conclusão, apesar de todas as 

variações havidas na legislação 

portuguesa e brasileira relativa 

às terras ocupadas pelos si lvíco 

las, prevalecem os dispositivos 

da atual Constituição, contra os 

quais ninguém pode alegar direi - 
tos adquiridos. E nos termos da 

Constituição vigente pertencem ao 

li 
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patrimônio da União as terras ocu- 

padas pelos silvícolas, mas estes 

têm direito à posse permanente de~ 

sas terras, tendo direito à prote 

çao judicial dessa posse, sendo de 

nenhum valor um título de proprie 

dade que afronte o domínio da U 

nião ou a posse dos silvícolas 

(Terras dos Índios XocÕ - estudos 

e documentos. São Paulo, Comissão 

Pró-!ndio de são Paulo, 1980, p.lD. 

Em suma, Excelência, há grande consenso dou 

trinário quanto ã proteção devida ã posse 
que a Constituiç~o garante aos !ndios sobre as terras que~ 

les habitam. A Reserva Indígena de Guarita, portanto, é á- 

IV.9 

rea que, por expvessa determinação constitucional, reforça 

da em vários dispositivos de lei ordinária, deve ser garan 

tida a essa posse exclusiva por parte dos !ndios Kaingang e 

Guarani que a habitam. 

v. DA JURISPRUDtNCIA 

V.l Sobre o mesmo tema ora debatido - a proteção 

devida ã posse exclusiva dos Índios sobre as 
terras por eles ocupadas - a jurisprud~ncia confirma a dou 

trina. 

V.2 Apelação Cível n9 31.078-MT, 3a. Turma do 

TfR, Relator o Ministro Adhemar Raymundo. Da 

ementa: 

.•• O objetivo da norma consti tu - 

cional, ao transformar as áreas o 

cupadas pelos Índios em terras ina 
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lienãveis, foi o de preservar o 
11habitat11 de uma gente .•. 

Do voto do Relator: 

..• Mantê-las (as reservas indÍg~ 

nas) é obra de alto lnterêsse pú 
blico. com objetivo de resguardar 
um patrimônio cultural do nosso 

povo no contexto etnológico. Ante 

o interêsse público de preservar 

este patrimônio, não se pode falar 

em direito adquirido. Disse multo 

bem o juiz que o dispositivo con~ 

ti tucional c l tado (o art. l~l8) vi - 
saria reparar as injustiças cons- 

tantemente praticadas contra os 

nossos selvagens, párias da nossa 

ctvillzaçiot que, Impotentes as - 

sistiam ao desaparecimento da sua 

raça, vftlmas da ganância do ho 
mem civilizado. Nio se pode nega~ 
continua o incllto magistrado, a 
finalidade sadia da norma consti 

tucional que atende perfeitamente 

às exigências do bem comum. 
( ... ) 
Se o reu reconhece que as terras 

eram da Reserva indfgena, o fato 

de parte não ser pelos si l v l co l a s 
ocupada, não lhes tira o direito 

sobre elas, desde que desde o Im 
pério a sua destinação, como "ha- 

b l t a t " dos Índios, é por si - so su 

ficiente para lhes dar sobre es- 

13 
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ses tratos de terra a posse exclu 
siva. Aqui, como disse Vi tor Nunes 
Lea 1, não é a posse comum, ou ocu- 
paçio efetiva da terra, mas a re- 
serva de um ter ri tório, - que nao PE. 
de ser alienado, nem transferido 
a qualquer título, desde que os 

primitivos donos ainda sobrevivam 
na sucessão de gerações silvícolas. 
A área é u rna J'p o r çjio indígena", que 

não pode ser ocupada, a título de 

possuidor, por terceiros. 

V.3 Apelação cível n9 52.681-RS, 3a. Turma do 
TfR, Relator o Ministro José Cândido (eritão 

Juiz Federal, convocado em virtude do licenciamento do Mi 

nistro Armando Rolemberg; Relator designado o Ministro Al 
dir Passarinho). Este aresto reveste-se de especial impor - 

tância, pois trata de ação em que a FUNAI intentou a retir~ 

da de arrendatário da própria Reserva Ind!gena de Guarita. 

A Única diferença é que se tratava de arrendatário que pag~ 

va o preço; FUNAI, ao inv~s de pag~-lo aos caciques ind{g~ 

nas, como hoje ocorre. O Órgão foi vencedor em ambas as ins 

tâncias. Do voto do Relator: 

O contrato de arrendamento de 
que trata a inicial foi celebrado 
entre a FUNAI e Edmar Maca! l , em 

02.01.72, com vencimento previsto 

para 30.04.73. 
Com a morte de Edmar, a sua viúva, 

Nair Macalli (sic), continuou na 

posse da área, sem contrato, quan 

do a partir de 1973, por força do 

a r t , 18, da Lei n'? 6.001, de 19.12. 
73, não mais poderia ser ele rena 
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vado. Além disso, a apelante deixou 
de 11cumpri r a obrigação legal de P!!, 

gar os alugueres d e v i d o s !", não lhe 

assistindo qualquer direito a contí 

nuar com a ocupação pretendida. 

Jâ, anteriormente, havia um dispos! 

tivo na Lei Maior QUE LHE RETIRAVA 

QUALQUER DIREITO A ESSE TIPO DE NE- 

GClC I O COM A TERRA DOS TND I OS. ERA O 

§ 1 '?, DO ART, 198, DA EMENDA CONSTJ_ 

TUCIONAL N? J/69 ... (grifos no s s o s), 

Apelação Cível n9 49.426-RS, la. Turma do TFR, 

Relator o Ministro Oscar Corr~a Pina. Tamb~rn 

esta apelaç5o dizia respeito a arrendamento contratado pela 

V.4 

FUNAI na Reserva de Guarita. Da ementa: 

As terras indfgenai n~o podem 

ser objeto de arrendamento ou de 

qualquer ato que restrinja o pleno 

exercício da posse direta pela com~ 

nidade indígena ou pelos silvícolas 

Do voto do Relator: 

as terras indígenas não podem 

ser objeto de arrendamento ou de 

qualquer ato ou negócio jurídico 

que restrinja o pleno exercício da 

posse direta pela comunidade indíg~ 

na ou pelos silvícolas (Lei n<? 

6.00J/73, a r t , 18), regra que reit~ 

rou o mandamento constitucional no 

sentido da nulidade e da extinção 

15 
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dos efeitos jurídicos de qualquer 

natureza que tenham por objeto o 

domínio, a posse ou a ocupação de 

terras habitadas p e l o s si l v Lc o l a s 

(Emenda ns> 01/69, art. 198, §§ 1? 

e2s>). 

V [. Como então - Meritíssimo Juiz, .- - . ;) se ve, Ja e pa- 
cÍfico o entendimento acerca da extensão cio 

art. 198 e 55 da Constituição Federal, e do art. 18 da Lei 
n9 6,001/73: as terras habitadas pelos Índios NÃO PODEM ser 
arrendadas, assim como a posse deles sobre tais terras 

pode sofrer nenhuma restrição. 

- nao 

VI. DA OMISS~O DA FUNAI 

Conforme já foi assinalado na inicial da In 

terpelação que antes se promoveu à agora ré, 
tem-lhe sido indiferente a situação da Reserva Indígena de 

VI. l 

Guarita, onde a posse dos !ndios est~ intensamente restrin 

gida, e até mesmo totalmente impedida para muitas famílias 

indígenas. O fato de, aí, os arrendamentos serem negociados 

pelos pr6prios caciques, não diminui a ilegalidade dos ne 

g6cios, nem desobriga a FUNAI de agir no sentido de por fim 

a tal estado de coisas. 

VI.2 Inicialmente, poder-se-ia inclusive assina - 

lar que esses arrendamentos são nulos, ex vi 

do art. 89 da Lei n9 6.001/73, nulidade esta que, estabele 
cida ex vi fegi-0, comete todos os riscos das negociatas aos 

não-Índios que, apesar dela, estipulam arrendamentos com os 

caciques. 

VI. 3 Não há, porém, que se esperar devam estes 

arrendamentos ser declararlos nulos pelo .Iu.l i 
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ciário, para então a FUNAI tomar providências. A nulidade 
decorre diretamente da lei, como dela decorre a obrigação 

do Órgão de zelar pela integridade da posse indígena so 

bre as terras por Índios ocupadas: a r-t s , Jti e JS da Lei 
n9 6,001/73, art. 19, I, ~ da Lei n9 5.371/67 e art. 19, 

II,~ e lX dos Estatutos da FUNAI, aprovados pelo Decre- 

to n9 89.420/84. 

VI. 4 Tampouco se pretenda não poder o Órgão con 

trariar a vontade dos caciques indígenas. 

Nem será preciso questionar sua legitimidade, pois os a 

tos que praticam, negociando arrendamentos, s~o nulos, c2 
mo j·â se viu, e implicam numa segunda ilegalidade, que é 
a restrição à posse garantida não apenas aos ditos caci- 

ques, mas a toda comunidade indígena. 

VI.5 A omissão do Órgão réu torna-o conivente 

com a ilegalidade em curso na Reserva IndJ 

gena de Guarita. Pois ao se manter alheio ao que ali oco! 

re, d~ guarida 1 aberrante ilegalidade, caracterizada pe 
lo desvio de finalidade, imposto às terras cuja posse de 

via ser exclusivamente dos Índios. Assim agindo, é a pró- 

pria FUNAI que protagoniza o desvio de finalidade, .. 
espe - 

cie de abuso de poder. Na definição de HELY LOPES MEIREL 
LF.S, 

O desvio de finalidade ou de po 

der se verifica quando a autori 

dade, embora atuando nos limites 

de sua competência, pratica o a 

to por motivos ou com fins dive! 

sos dos objetivados pela lei ou 

exigídos pelo interesse público. 

O desvio de final idade ou de po 

der é, assim, a VIOLAÇ~O IDEOLO 

G\CA da lei, ou, por outras pai! 
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v r a s , a VIOLAÇAO MORAL da lei, e o 

1 imando o administrador p~blico 

fins não queridos pelo legislador, 
ou u t i 1 i z ando mo t i vos e me i os i mo 

rais para a prática de um ato ad 

ministrativo aparentemente legal. 

( ... ) 
O ato praticado com desvio de fi 

na l i d a d e - e o mo to d o ato i 1 í e i to 
ou imoral - ou é consumado ãs es 

condidas ou se apresenta disfarç~ 

do sob o capuz da legalidade e do 

interesse público. Diante disso 

há que ser surpreendido e identi 

ficado por indícios e circunstân 

cias que revelem a distorção do 

fim legal, substituído ardilosa - 

mente por u rn f i m i I e g a l ou i mor a 1 

não d e se j a d o p e 1 o l e g i s l a d o r ( D/\ 1\ 

p. 74 - grifos nossos). 

As palavras do administrativista citado: 

••• ou se apresenta (o ato prat i - 

cado com desvio de final idade) 

disfarçado sob o capuz da legal i 

dade ou do interesse público 

cabem como luva as alegaç5es do assessor da presid~ncia da 

FUNAI, Carlos Roberto Grossi, que buscou justificar a exis 

t;ncia dos arrendamentos: 

temos que diferenciar o que e 

ilegal do que ê imoral. 

( ... ) 
.•• vamos simplesmente fazer cum- 



, 

ANAi 
ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE 
APOIO AO ÍNDIO 

ASOCIACIÔN 
NACIONAL DE 
APOYO AL INDIO 

NATIONALE VEREINIGUNG 
ZUR UNTEASTüTZUNG 
DES INDIANERS 

NATIONAL 
INDIAN SUPPORT 
ASSOCIA TION 

CGC/MF 89.327.902/0001-49 Cartório do Registro Espacial 
de Porto Alegre n? 1575 
Livro A n? 2, 11. 747 

Registro STAS/AS 9322 
livro A-8. ti. 19 

endereço 
sddress 
<1ireo.:c1611 

Caixa Postal 2857 
90.000 - Porto Alegre - AS 

Bru5il 

pri r a lei quando sabemos que e 

deste arrendamento que os Índios 

tiram seu sustento? (Zero Hora de 

JO NOV 85, cJoc. O'/). 

Os arrendamentos em Guari. r a s áo tanto ile - 

gais quanto imorais. Ilegais po r-qu e afrontam a Constitui 

çio e a legislaç~o ordin~ria; imorais por•que dos recursos 

deles or,iundos, locupleta-se apenas uma minoria - os caci 

ques, suas famílias, os membros da polícia ind!gena (tris 

te instituiç~o herdada dos tempos do SPI), os familiares 

destes e uns poucos mais. Os caciques de Guarita t~m vi - 
rios automóveis, promovem grandes festas, enquanto muitas 

fam!lias ind!genas ficam sem ter onde plantar. Sâo pala 

v ras do perui It i.mo delegado regional da FUNJ\l, exonerado 

por pressão desses mesmos caciques: 

O arrendamento ê proibido justa - 

mente porque só alguns indígenas 

se beneficiam dele, enquanto que 

a comunidade toda é prejudicada 

vive na miséria (Zero Hora de 22 

NOV 85, doe. 06). 

VI.6 Por outro lado, como aceitar que uma alega- 

da escassez de recursos, por parte da requ~ 

rida, venha a ser suprida por tais meios ilícitos? Seria~ 
caso lícito que aposentados que têm sua pensão diminuta r~ 

corressem ao furto para complementá-la? Justificá-lo-ia a 

carência de recursos do INPS? 

A responsabiliddde da FUNJ\l ~ dupla, porta~ 

to. Não provê a comunidade indígena com recursos suficien 

tes que financiem, na medida do necessário, as lavouras, a 

assistência aos doentes, aos estudantes, etc., ensejando a 

desculpa, esfarrapadÍssima, com que os caciques defendem a 

continuidade dos arrendamentos; e, na seqli;ncia, a FUNAI fe 
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cha os olhos, omite-se e, dessarte, co-protagoniza a ilega 

lidade consubstanciada nos arrendamentos. 

Quanto i natureza ornissiva do comportamento 

da FUNAI, não por isso é Óbice à sua corre - 

ção pelo Judici&rio. Nas palavras de HELY LOPES MEIRELLES, 

VI. 7 

O abuso de poder tanto pode reves 

tir a forma comissiva, como a omi2 
stva, porque ambas são c~pazes de 

afrontar a lei e causar lesão adi 

reito individual do administrado 

(DAB, p. 73). 

Para quem imagina que o direito à Administr~ 
ção escorreita não ê, talvez, direito individual, observou 

o mesmo autor que 

••• todo cidadão tem direito subj~ 

tivo ao governo honesto .•. (Mand~ 

do de Segurança e Açio Popular, Ba. 

ed. S~o Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 1982, p. 79). 

Jurisprudencialmente ~ tranqliila a admiss~o 
de remédio judicial, inclusive mandado de segurança, contra 

conduta omissiva: STF, súmula 429; RTJ, 50/154, 53/637; RDA 

70/191; RT 497/247; TFR RDPG 3/241; RTFR 31/93. 

VII. DO CONTROLE DA OMISSÃO DA FUNAI PELO JUDICIÃ 
RIO 

VII.l Embora muito se discuta sobre a natureza das 
fundações de direito privado criadas pelo Po 



.,,d' 

ANAi 
ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE 
APOIO AO l°NDIO 

ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE 
APOYO AL INDIO 

NATIONALE VEREIN IGUNG 
ZUR UNTERSTÜTZUNG 
DES INDIANERS 

NATIONAL 
INDIAN SUPPORT 
ASSOCIATION 

CGC/M F 89.327.902/0001 -49 Cartório do Rog,stro Especial 
d9 Porto Alegro n? 1575 
Livro A n~ 2. fl. 247 

Rcgrstro STAS/RS 9322 
Livro A-8, f f. 19 

endereço I Caixa Postal 2857 
eddress 90.000 - Porto Alegre - AS 
direcclón Brasil 

der Publico, para exercfcio de funções delegadas pelo ins 
tituidor (veja-se, por exemplo, Sérgio cte Andréa Fer,reira 

- Da Posição, na Administração Indireta, da Fundação de Di 
reito Privado Institufda pelo Estado, in RDA 121/58), d~vi 
da não mais resta de que integram, de forma ou outra, a 

Administração, sujeitando-se ao controle, pelo Judiciário, 

nos mesmos moldes que esta se sujeita. 

VII.2 Voltamos a HELY LOPES MEIRELLES: 

Todo ato administrativo, de qual~ 

quer autoridade ou Poder, para 

ser legítimo e operante, há que 

ser praticado em conformidade com 

a norma legal pertinente (princí 

pio da legalidade), com a moral 

da Instituição (princípio da mor! 

lidade), com a destinação pública 

própria (princípio da finalidade) 

e com a divulgação oficial neces 

sária (princípio da publicidade). 

Faltando, contrariando ou desvia~ 

do-se desses princTpios básicos , 

a Administração Pública vicia o 
ato de ilegitimidade, expondo-o â 
anulação por ela mesma, ou pelo 

Poder Judiciário se requerida pe 

lo interessado, 

Essa orientação doutrin~ria e ju 

risprudencial Jã passou para o 

nosso direito legislado como se 

vê do art. 153, § 21 da ConstltuJ. 
ção da República e da Lei de Man· 

dado de Segurança que o admitem 

para coibir ilegalidade ou abuso. 
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de poder de qualquer autoridade 

(Lei 1.533/51, art. 19), como ta~ 

bém está na Lei de Ação Popular 

que enumera os vrcios de legitim! 

dade nul ificadores dos atos lesi 

vos ao patrimônio público (Lei 

4.717/65, arts. 2?, 39 e 49). A 

lém desses remédios especfficos 

o particular lesado em seus direi 

tos por ato ilegal da Administra- 

çao poderá utilizar-se das vias 

judiciais comuns para obter não 

só a anulação do ato como também 

a reparaç~o dos danos causados p~ 

la conduta do Poóer Público. 

(. .. ) 
A competência do Judiciário para 

a revisão dos atos administrati 

vos restringe-se ao controle da 

legalidade do ato impugnado. Mas 

por legalidade ou legitimidade se 
entende não só a conformação do 

a t o com a lei, corno também c o m a 

moral administrativa e com o inte 

resse coletivo, indissociáveis de 

to d a a t i vi d a d E: p Ü b 1 i c a ( DA B, pp. 

592 e 593). 

VII.J Fica, portanto, caracterizada a ilegalidade 

do agir omissivo da FVNAI e a possibilidade 

de sua correç~o pelo Judiciirio. 

VIII. DO CARÁTER PREPARATÕRIO DE AÇÃO POPULAR DA 

MEDIDA 
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Ensina Levenhagen, à luz do art. 801 do Có 

digo de Processo Civil, que o requerente da 

medida cautelar deve 

VIII.l 

fazer constar da petição a a 

çao que deverá ser proposta com 

base na medida requerida como pr~ 

paratôria .•. (Medidas Cautelares 

e Ações Especiais. São Paulo, A 
tlas, 1978, p. 22). 

Como j& patenteado no preimbulo desta, d m! 

dida que ora se requer constitui-se preparatória de ação 

popular, que será ajuizada pelo postulante. Recorreu ao e~ 

pediente de a antecipar por esta, v.i s arid o niÍo co l o ce r, c.JeE_ 
de logo, em marcha a máquina judiciária, em procedimento 

mais c::omplexo e dispendioso, como o é o da ação popular. 

Além disso, a posse indígena deve ser reestabelecida o 

mais rapídamente possível, o que se obterá com a medida 
cautelar. 

Detém-se o autor nas decorrênc.ias disso. Po 

deria o comportamento da FUNAl, como cetra 

tado na espécie, ser atacado via da ação popular? A cespos 

ta já nô-la deu HELY LOPES MEIRELLES, em passagem acima re 

ferida (VII.2), mas~ a pr6pria Lei n9 4.717/65, em seu 

VIII. 2 

a r-t , 2?, ~, 
pôtese. 

e§ único,~' que expressamente contempla a hi 

VIII.3 No caso em discussão, trata-se de terras da 

União - bens públicos, portanto - a que foi 
cometida especial finalidade: a posse dos Índios. Enquadra 

-se, por conseqU~ncia, na previs~o do eapu~ do art. 19 da 

mesma lei. Alfm disso, a omissão da FUNAI p5e tamb~m em 

risco a estruturação cultural dos Kaingang e Guarani, na 
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medida e rn q uc J he s arne a ç a a própria sub si s tencia. Com .i s s o , 
agride aos a r-t s . 19, 69 e 47 da Lei n9 6.001/7J. Ora, as 
culturas indígenas tambêm recebem proteção legal, entenden 
do-se-as como integrantes do patrim~nicl pGblico. Confirmou 

-o o Ministro Adhemar Rayrnundo, no voto supra mencionado 

CV.2}: 

... Mantê-las (as reservas indíge 

nas) é obra de alto interesse pú - 
blico, com objetivo de resguardar 

um patrimônio cultural do nosso po 

vo no contexto etnológico. 

VlII.4 O fato de se tratar de ato omissivo tampouco 

impede o uso da ação popular, como se vê da 
leitura do art. 69 da Lei n9 4.717/65, e no ensinamento de 

JOSf AFONSO DA SILVA: 

••• cabe a açao contra a autorida 

de ou agente, que OMITIU e possib~ 

litou a produção do ato ou a causi 

çao do fato lesivo .•• (Ação Popu - 

lar Constitucional, doutrina e pr~ 

cesso. São Paulo, Editora Revista 

dos Tribunais, 1968, p. 132 - gri 
fo nosso). 

VlII.S Os requisitos exigirlos i ação popular, se- 

gundo a lei, são a condiç~o de cidad~o e a 

lesividade do ato impugnado. HELY LOPES MEIRELLES 
ga a ilegalidade (ob. cit., p. 79). A ilegalidade 

mons:trou, pois inequ.tvoco o desvio de finalidade 

rê; a lesividade tambêm, na medida em que um bem 

tâ sendo desvirtuado na sua utilização, prejudicando direta 

ainda élgr~ 
.... 

de- Ja se 
no agir da 

público es 
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mente à comunidade indígena e à cultura indígena, e indire 
tamente o fisco, pois os arrendatirios n;o recolhem tribu 

tos sobre a terra arrendada. Fica também p re j u d i c ad o o pr•Ó 
prio bem teFt'eal, alvo de e xp I or"ação agrícola pr-e dat Sr-Le , e 

que em poucos anos o deixar; imprest~vel; agricultura. f 
exatamente o que cabe na definição de HELY LOPES MEIRELLES: 

Na conceituação atual 1 lesivo é t~ 

do ato ou OHISSAO administrativa 

que desfalca o erârio ou prejudica 

a Administração, assim como o que 

ofende bens ou valores artfsticos, 

cfvicos, CULTURAIS, AMBIENTAIS ou 

históricos da comunidade (ob. cit. 

p. 70 - grifos nossos). 

A condição de cidadão, por fim, demonstra-se 

pela juntada de fotocópia do título de eleitor do requeren 

te, segundo a exigência do§ 39 do art. 19 da Lei n9 4,717/ 

165 (doe. O<J). 

A postulação destQ medida tem, como se vê, 

dupla finalidade: corrigir o ato da Adminis 

tração e/ou coletar novos subsídios para a posterior impe 

tração da ação popular, subsídios que se buscaram, infruti 

feramente, com a Interpelação Judicial que se promoveu. 

VIII.6 

A compet~ncia para a aç~o popular, que dete! 

mina a da medida cautelar (art. 800 do Códi 

go de Processo Civil) ser; tamb~m da Justiça Federal d~ Sec 

ção Judiciária do Distrito Federal, conforme item I supra e 

art. 59 da Lei n9 4.717/65. 

VIII.? 

IX. DO PEDIDO 
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IX.l Não pretende o postulante eleger as me d i dar: 
que a requerida deve implementar para corri 

gira omis3ão que até agora tem mantido em relação aos ar 

rendamentos na Reserva Indígena de Guarita. Esta eleiç~o 

cabe; pr6pria FUNAI. Contudo, como se observa do texto da 

inter•pelação antes p r-orno v i d a (doe. 0:3), muitas sugestões 

tim sido feitas para sustar os atentados cometidos contra 

a posse ind{gena, e modjfjcrtr o presente estado de coisas. 

H5 certeza, por parte do requerente, de que uma aç~o deci 

dida da FUNAI, em conjunto com outroc poderes e/ou 6rgãos 

públicos, visando fundamentalmente coibir a ação dos arre~ 

dat~rios, surtiria efeitos saud~veis. Um programa de reed~ 

caça o cl a cornun 1 d ade iric1Ígena, princ .i pa 1 mente de s e un o a e i 
q ue s , e um programa de educação dos re g iona is, se riam desE 

jâveis. Por Último, uma f i s ca Lí.z ac áo severa impediria qual - - 
quer tentativa de burlar a lei, tanto partisse a iniciati- 

va do s caciques, q u an t o dos arrendatários. 
Por isso, ao invés de apontar atos concre - 

tos, o postulante indica-lhes o conteúdo e finalidade. 

IX.3 Isto posto, requer a Vossa Excel~ncia: 

(a) a citação da requerida para contestar o 

pedido, sob pena de revelia; 
(b) a intimaç~o da Uni~o, atrav~s do 6rgâo 

do Minist;rio P~blico Federal, para acompanhar a presente; 

(e) o deferimento final da medida, ordenan 

do-se~ FUNAI que pratique todos os atos necessirios a eli 

minar toda e qualquer forma de restrição à posse indígena 

na Reserva Tndieena de Guarita, nota~amcntc os arrendamen 

tos que lá ocorrem, preservando-se a posse da t e r-r-a exc lu 

s i va men te êlo::; iric1Ígenas Ka:ing.=i.ng e Guarani que a h ab i tarn; 
(rl) a condenaç5o dd requerida aos ~nus da 

sucumbência, inclusive honorários de advog.=i.do. 
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X. DAS PROVAS 

Pro-testa pela p r-od uçji o de todas as provas em 
direito admitidas, inclusive prova testemunhal. 

XI. DO VALOR DA CAUSA 

Dá à causa o valor de Cr$ 1.000.000 (um m~ 

lhão de cruzeiros). 

Termos em que, 

pede e espera DEFERIMENTO! 

Porto Alegre e Brasília, 
aos de 

JÚljo M. G. Gaiger, 
OAB/RS n9 14.898 

Paulo Machado Guimarães, 

OAB/Df n9 5358 


