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HELIO PEREIRA. DE ~O.RAES, brasileiro, e~ 

1 
j 
~ 
1 .. . 

sado, pecuarista e sua mulher DE! ·EUL.ÃLIA THEREZA. C(UIBADO Di:1 ... 
_ KORAES, portadores, respectivamente dos RG. 4712082 e 957244 

e do CPF. 026.364.928-87, residentes e domiciliados à Al.a'lle- 

da Franca nº 910, 52 andar, na Capital do Estado de são ~aulo 
por seus advogados ao final assinados, com escritório à ~ua• 

Joaquim Murtinho nº 992 onde recebem intimações e no~ifi,:~~Õ- 

=~, vem requerer A V. Exa. , a expedição de um :·s..?...;;-.:1_~-:_; ~.;:: 
1 

-:.: .. .:1 
·z.:.3Dir.) PRüIBI'i'GRlO, contra a FlllilDAÇ:iO .iHiâCIO.HJú. DO J.!cl;'20, CO::l 

medida LD-~, pelos motivos que passa a expor: 

De inicio querem os Autores, salientar• 

e deixar bem claro que a presente medida não busca resguar~o· 

cont~a a demarcaçio de irea indigena ou reservada ao silvi~c 1 
-1 

:~ e ~ssim ~roibida 9elo ~stacu~c =~ ~ndio (Lei 600Ii73 ~:nÍ 

seu artigo 19 § ~2~. ; 
;oril ie 1975. o ~asal ~unli-,f 

e se r-í, cur-a ·.1e -;omnr::-•,~:..da, lavrada . no ' 1 
' 

27 

cante, adquiriu oor 
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da Comarca de cáceres, R-1, matricula 1.193, de 14 de julho' 

seguinte, um estabeJecimento agro-pastoril, denominado FAZEN 

DA AMBURANA, no lugar denominado BOM JARDIM, municipio de Ma 

to Grosso, hoje Vila Bela da S~ntissima Trindade, 
.. 

com a area' 

de oito mil alqueires paulistas, ou 19.360 hectares o qual as 

sim se descreve: 

11 Inicia-se ao marco de nQ O (zero), c:r:a 

.. 
ate o marco n~mero dois e deste com o rumo de 

vado na divisa de Antenor Duarte Valle e Celso 

Caprioglio de onde segue com o rumo de 67250'10" 

SW e 6.195,51 mts., segue at; atingir o marco nQ 

um (1), tendo atravessado nesse trajeto quatro 

cursos d'~gua, sem denominaçio. Do marco numero· 

um ·( l ) , s e g u e c o m o rum o 2 2 Q 4 8 ' 5 O " S E e 3 3 6 , 6 2 m t s 

66Q20'50"SW e 1.325,60 mts, at~ o marco numero 

tres (3), marco este cravado na divisa com Estre- 

la do Guapor~ S/A.- Deste ponto deflete i direita 

com 20221'4011NW e 7.658,62 mts., 
, 

ate o marco nume 

ro quatro, atravessando neste percurso d'~gua sem 

denominação e dai com o rumo 6925410011SW e 2.429, 

04 mts., ate o marco numero cinco e deste com o 

rumo de 19259' lü"SE e 877~8 m t s , , ate o marco nu 

mero seis (6), e dai, com o rumo de 70Ql3'50"SW e 

11.883,80 mts., at~ atinfir o marco .s e t e ( 7 ) , t e ri: e 
\ 
' 

do atravessado quatro cursos d'~gua 
. 

sem denomina- 

ção e atingindo a estrada da s~de no Klm. 3,8 sen 

do que nestes caminhamentos confrontou sempre com 

, ' ~sereia do Guapore s,a.- Do mar~o nu~ero sete se- 

gue a direita com o rumo de 19942'50"NW e 6.910 

87 mts., ate a t. Ln g Lr' o marco numero oito confron- -~ ~- .. 
tando com Luiz Mitídiero e esce marco com o rumo 

\ .. /j \, . 

~ -• Or. Jo'!lq:.nm ~.~ •• rtmilo. 992 · C e ntro • .:=cnc:1· {065) 321-76~ 1V" 
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de 71217'20"NE e 9.232,35 mts. at.~ atingir o mar- 

co n~mero nove, cravado na margem da estrada que' 

Jegue para a S;de, tendo atravessado neste cami~ 

nhamento tres cursos d';gua e margeando por 4,24' 

kms. um outro curso tamb~m sem denominação. Do 

marco numero nove segue no mesmo sentido com 69Q 

35'20"NE na distãncia de 12.563,56 mts. at~ atin- 

giro marco n~mero dez, atravessando neste percuE 

so onze cursos d'~gua sem denominação e atingin- 

do no Km 4,16 o C~rrego Barracão·Queimado, no KM 

8~96 uma estrada e no Km 12,18' o c~rrego do Chi 

} ,-".:" -··· ;; -~ . ~~. : .•.. 
mura, confrontando sempre com Agro-Pecu~ria Nemu~ 

ra S/A.- Do marco n~mero dez, com o rumo de 

·~ 

20~22'30"SE e 12.964,76 rnts., atinge o marco n~m~ 

ro zero (O), ponto de partida desta descrição.º 

Esqe imóvel os Suplicantes adquiriram da 

firma SORANA COMERCIAL E IMPORTADORAS/A que por sua vez hou 

vera adquirido o imÓvel à BRAULINO BASILIO MAIA FILHO e sua 

~ulher NEUSA MARILENE DE PADUA MAIA, atravez a transcrição n. 

22.932. Na escritura de aquisição mencionada em primeiro lu- 

gar, ficou ainda constando que a fazenda Amburana, dessa data 

em diante passaria a se denominar FAZENDA S. DOMINGOS ..(Doc'.J) 

A Fazenda são Domingos, antiga Fazenda' 

~~burana, foi formada pela unificação de várias glebas, adqui 

~iàas por Braulino Basilio Maia Filho, antes da alienação a 

;,;-i-cecessora dos Suplicantes, SORANA COMERCIAL E IMPORTADORA' f 
S/A; 

Essas várias aquisiçoês estão noticiadas 

e comprovadas na certidão fornecida pelo Cartório Imobiliário 

ie ~áceres assim concebida: 
1 
i 

-- i 1 
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"Sorana Comercial e Importadora S/A. adquiriu de 

Braulino Basílio Maia Filho e s/mulher Neuza Mariene de Pa~ 

dua Maia conforme Escritura P~blica de compra e venda, la 

vrada em 30.07.74. Dev. Reg. no 12 3-P fls. 286 sob o n2 

22.932 em 06.09.74.- Braulino Basílio Maia Filho adquiriu ' 

de Edmundo José Rodrigues e s/mulher; Osmindo Pereira de 

Souza; Takayasu Nagano e s/mulher conforme Escritura P~bli 

ca de compra e venda, lavrada em 25.11.71. Dev. reg. no 12 

3-M fls. 124 sob o n2 18.338 em 04.07.72.- Osmindo Perei- 

ra de Souza;adquiriu de Daniel Proc~pio- conforme escritura 

P~blica de compra e venda, lavrada em 10.08.70. Dev. reg. ' 

no livro 3-K fls. 76 sob o n2 14.677 em 04.09.70.- Daniel ' 

Proc~pio adquiriu do estado de Mato Grosso, conforme Titu- 
, ,~ < - 

lo definitivo expedido Dev. Reg. no LQ 3-D fls 

47 sob o nQ 4.436 em 27.01.61. com a ~rea 1.999 has. e 

7.921 M2.- Edmundo Jos~ Rodrigues, Osmindo Pereira de Sou 

za, Iakayasu Nagano adquiriram de Waldir Jos~ Rossi, Quint! 

no de Matos, ren~ Lobo rego, Tiburcino Greg~rio Kuhn, Alexo 

Clemens, Tino Euz~bio de Fran~a, Sebastiana Alves de Assun 

~;o conforme escritura P~blica de compra e venda, lavrada , 

em 06.06.69. Dev. reg. no LQ 3-J fls. 233 sob o n2 14.061, 

em 29.12.69.- Quintino de Mac?, adqu~~!~ do Estado de Ma- 

to Grosso conforme Tltulo definitivo - 

Dev. reg. no LQ 3-D fls. 75 sob o n2 4.559 em 02.02.61. Com 

a ~reade 1.999 has. e 7,917 M2.- Sebastiana Alves de As 

. 

1 
1 

' 

sunçio adquiriu do estado de Mato Grosso conforme Titulo de 

finitivo expedido em 29.10.60. Dev. reg. no LQ 3-D fls. 68 

sob o nQ 4.528 em 02.02.61. Com a ~reade l.999 has. 

.. 
e 

9.178 M2.- Waldir Jos~ Rossi adauiriu do estado de MaLo Gro 

sso conforme Titulo definitivo exoedido em 10.11.60. Dev •• 

reg. no LQ 3-0 n:~4--:~-45-~--~3-.0l.ól.. C~-m -il 
l 

area de L999 ha s , e : .917 ~2.- Luc i La ~ía~;ilhaes Lerne s a.a:.:::I - -~ 
! 
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quiriu do estado de Mato Grosso conforme Titulo definitivo 

expedido em 01.11.60. Dev. reg. no L~ /-D fls. 49 sob o 

nQ 4.444 em 28.01.61. Com a ~reade 1.999 has. e 7.917 M2 

Tiburcio Greg~rio Kuhn adquiriu do Estado de Mato Grosso ' 

conforme Titulo definitivo expedido em 09.11.60. Dev. reg. 

no LQ 3-D fls. 48 sob o nQ 4.437 em 27.01.61. Com a area 

de 1.999 has. e 6.921 M2.- Rene Lobo Rego adquiriu do Es . 
tado de Mato Grosso conforme Titulo definitivo-expedido em 

24.10.60. Dev. reg. no LQ 3-D fls. 33 sob o nº 4.372 em 

15.12.60. Com a irea de 1.999 has~ e 7.917 M2;- Alexo· Cle 

mens adquiriu do estado de Mato grosso conforme -Titulo de -------- 
finitivo expedido em 26.10.60. Dev. reg. no lQ 3-D fls •• 

32 sob o nº 4.367 em 15.12.60. Com a irea de l.999~ has.e 

7.921 M2.- Tino Euz~bio de Fran~a adquiriu do Estado de 

Mato Grosso, conforme Titulo definitivo expedido em 29.10. 

60. Dev. reg. no LQ 3-D fls. 31 sob o nQ 4.366 em 15.12. 

60. Com a ~reade 1.999 has. e 7.921 M2.- Edmundo Jos; Ro 

drigues adquiriu de Carminda Alves conforme Escritura P~ 

blica de compra e venda, lavrada em 11.12.68.- Dev. reg.no 

LQ 3-J fls. 70 sob o nQ 13.290 em 26.12.68.- Carminda Al 

ves adquiriu do estado de Mato Grosso conforme TÍtulo de 

finitivo expedido em 10.11.60. Dev. reg. n2 LQ 3-D fls. 

32 sob o nQ 4.369 em 15.12.60 •. Com a· ~reade 1.999 has. e 

7.971 M2.- Edmundo Jos~ Rodrigues adquiriu de Jos~ Tadeu ' 

ferreira e Herculano Pedro Ferreira conforme Escritura 
, 

Pu 

~lica de compra e venda, lavrada em 09.05.68. Dev. reg. ' 

nQ LQ 3-1 fls. 199 sob o nQ 12.445 em 20.05.68.- Jos~ Ta 

deu ferreira adquiriu do estado de Mato Grosso conforme 

Titulo definitivo expedido em 24.10.60. Dev. reg. nQ LQ 

3-D fls. 47 sob o nQ 4.435 em 27.01.ól. Com a area de 

1.9Q9 has. e 7.971 M2.- herculano P2dro Ferreira adquir~~· 

.,;..') .::.:.e.ado d e :.-:.-ito Gr c s s o c cn f o rme Titulo de:f~:-?itivo exoe\ú . ·~ 
<;..5 Dr. Jctau!rn ·~u•~·,.t>o • .;92 - Cenu:, - F::,ie?:· (C35) 321-,5:;l !/ 
~:1.'-;'f.91 ::::;::. ;2 000 C:.:-'*"ª • \1.it:: Gr:,sao 
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fls. 06 r 
do em 24.10,60. Dev. reg. nó LQ 3-D fls. 32 sob o 

4.368 em 15.12.60. Com a ~reade 1.999 has e 7.971 M2 • 

Edmundo Jos~ Rodrigues adquiriu de Schmidt Rodrigues Santos 

e Orlando Augusto de Carvalho conforme escritura P~blica de 

compra e venda, lavrada em 29.08.66. Dev: reg. no LQ 3-H ' 

fls. 133 sob o n2 10.717 em 27.12.66.- Shimidt Rodrigues 

Santos adquiriu do estado de Mato Grosso conforme Titulo de 

.. 
'-.:;: , -. 

finitivo expedido em 10.11.60. Dev. reg. no Lº 3-D fls • 

70 sob o nº 4.536 em 02.02.61. Com a ~reade 1.999 has. e 
·-) 

7.971 M2.- Orlando Augusto Carvalho adquiriu do estado de 

Mato Grosso, co~forme Titulo definitivo expedido em 24.10. 

60~ Dev. reg. no LQ 3-D fls. 34 sob o n2 4.375 em 15.12.60 

Com a a;ea de 1.999 has~· e_l.971 M2.- Braulino Basílio Maia 

f 
Filho adquiriu de Tessio Nenura e s/mulher.; Oscar Hideo No 

Mario·Nomura e s/mulher conforme Escritura P~blica de mura; 

compra e venda, lavrada em 25.11.71.- Dev reg. no LQ 3-M' 

fls. 48 sob o nº 17.956 em 18.05.72. M~rio Nomura adquiriu 

de Freda Ray escritura P~blica de compra e venda, lavrada ' 

em 24.11.69. Dev. reg. no IQ 3-L fls. 10 sob o nQ 15.734' 

em 01.06.71.- Freda Ray adquiriu do estado de Mato Grosso ' 

conforme Titulo definicjvo expeàido em 29.10.60. Dev. reg. 

no Lº 3-D fls. 75 sob o nQ 4.357 em 02.02.61. Com a ~reade 

1.999 has. e 7.921 M2.- Tossia Nemura adquiriu de Lucio Men 

des Medeiros conforme escritura Publica de compra e venda, 

lavrada em 28.08.70. Dev. reg. nl LQ 3-L fls. 09 sob o nQ 

15.732 em 01.06.71.- Lucio Mendes Medeiros adquiriu do esta . 
do de Mato Grosso confoeme Titulo definitivo expedido em 

11.04.64. Dev reg. nl L2 3-D fls. 231 sob o nº 6.b30 em 

04.05.64_ com a irea de 1.999 has.- Mario ~emura adquiriu' 

de Alexandrino Marques conforme Escritura P~blica de com- 

pra e venda, lavrada em 28.08.70. Dev. reg. no LQ 3-L fls. 

09, ~oo o ne 1~.731 em 01.06.71.- Darcy Sant!3~0 ~a~~ues ~~ 

CEP. 72 CQC 
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quiriu do Estado de Mato Grosso conforme Titulo definitivo 

expedido em 29.10.64. Dev. reg. no lQ 3-F- fls. 14Q sob o 

nQ 7.733 em 04.10.65. Com a ~rea qe 2.000 has. Tossi Nemu 

ra adquiriu do Tiburcio Rodrigues Ferraz conforme Escritu 

ra P~blica de compra e venda, lavra~a em 28.08.70. Dev. 

r eg , no LQ 3-L fsl. 09 sob o n2 15.:730 em 01.06. 71.- Tibur 

cio Rodruigues Ferraz adquiriu do E's t ado de Mato Grosso 

conforme Titulo definitivo expedido em 21.05.65. Dev. reg. 

no LQ 3-F- fls. 161 sob o n2 7.783 em 08.10.65. Com a i 

1 
1 

~reade 1.999 has. Tossi Nemura adqpiriu de Arnamel Tancre- · .. -. 
do Lisbo~ conforme Escrit~ra P~blick de compra e venda, la 

vrada em 28.08.70. Dev. reg. no L2. 3-L fls. 09 sob o nQ 

15.729 em 01.06.71.- Arnamel Tancredo Lisboa adquiriu dó 
, 1 

Estado de Mato Grosso conforme Titulo definitivo expedido 

em 30.10.64. Dev. reg. no LQ 3-F fls. 63, sob o n~ 7.235 

em 11.02.65. Com a ~reade 2.000 has. - Oscar Hideo Nemu- 

' 
ra e Tossia Nemura adquiriu de Aníbal Rezende Biaja e Car- 

mem Cenira Maciel conforme Escritura P~blica de compra e 

venda lavrada em 25.03.68. Dev. reg. no LQ 3-I fls. 172 

sob o nº 12.307 em 04.04.68.- Aníbal Rezende Biaja adqui 

riu do Estado de Mato Grosso confo~me Titulo definitivo ' 

expedido em 10.11.60. Dev. reg. no.LQ 3-0 fls. 32 sob o 

nº 4.3697A, em 15.12.60. Com a ~reade 1.999 has. e 9.178 

m2.- Carmem Cenira Maciel adquiriu qo Estado de Mato Gros- 
, 1 

so conforme Titulo definitivo expedido em 29.10.60. Dev. 

reg. no LQ 3-D fls. 70 sob o n9 4.535 em 02.02.61. Com a 

area de 1.999 ha s, e 9.178 m2.- Br au l í no Basílio Haia Fi 

lho adquiriu de Armindo Fernandes Barbosa e s/m. conforme' 

Escritura P~blica de compra e venda, lavraàa em 14.03.72. 

Dev. reg. no LQ 3-M fls. 13 sob o n~ 17.766 em 18.04.7~.- 

Armindo Fernandes Barbosa adquiriu de 

ti conforme Escritura F~blica i= 

~cana Fari3 Cavalcan 

1 
- - -, 

e ..;;;;u r a ..= -_,.e:.ca. ª'lra na - f 
· 1 -, - - • v 1 . - - ' j_ f -S. ~).) SvD ;: :\- . 1 • .;,_ i" 1 em 03.05.67. Dev. r e e , no LQ 3-!I 

'=:rzco :nde recelle11 lnUrnacões~ 
Ru• Dr. J •... ia~,1~ :~urtrn:to. 992 - C~nt:-:- - F::ne~· íCõ5) 2:?J-7ê]9' • 
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em 05.05.67.- Joana Faria Cavalcanti. adquiriu do Estado de 

Mayo Grosso conforme Titulo definitivo expedido em 06.12. 

60. Dev. reg. no LQ 3-D fls. 78 sob o n2 4.570 em 02.02.61. 

Ccom a ;rea de 1.999 hàs. e 7.917 m2". 

Confonne consta de tais documentos, as áreas 

que nos idos de 1976, passaram a integrar a Fazenda são Domingos, suces- 

sora de Fazenda Amburana passaram ao dcmin.io parti cu 1 ar, todas elas, an 

. , · ·teriormente a prorrulgação da Consti ttlição de 1. 967, e dai vendas legÍ t · 
!_ -;"'.?.~. ·...=-_· . 

·: -~~~· atingidas quer pelas garras do artigo 198 da referida Carta nem 
r) j~., :.;.: .::_ - . 5 !Yiãs regras unilaterais de proteção ao silv:icola··., edí t.àdas em leis ordi- 

.; ;~~;r~~- 
: ·~~,, .. - 

pe 

Esta ação é nimiamente possessÓria, aqui se 

-{~ca a proteção à posse e não haveria, por conseguinte, necessidade de 

buscar as raÍzes da aquisição dcminial, o que se faz, todavia por respei 

to ao artigo 485 do código Civil, verbis: 

"Art. 485- Considera-se possuidor todo aquele 

que tem de fato o exercício, pleno, ou nao, de 
I 

algum dos poderes inerentes ao dominio, ou pr~ 

priedade". 

Ao aàquirir o imÓvel e a posse dos mes110s, os 

Suplicantes cercaram-se todas as garantias, pesquisando a cadeia imobiliá 

ria, divisas e. tudo o mais que poderia ser necessário, porque ali, em con 

!:inuando a posse de seus antecessores, implantariam, corno implantar-dlll 

-m :nodelar estabeleci.Ir.ento agro-pastoril. Dentre os cuidados tomados 

::)i examinada, como é comum em Mato Grosso, a posição da area em relação 

::. ?·..:neação Nacional do Índio. Esta, que deveria se àar ao respeito 

~OI"ileceu a certidão do teor seguinte: 

'"'ITNIS'F'clUO 00 Il'\j1'ERIQR 

FUNDACÃO NACIONAL DO b:nro - FUNAI 

Gebinete do P~sidente 

CE:?. 78000 ~.~ ato Grossc,. 

•• 'ri 1 

•·. 

- " 
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CXXJ52 

Em atendimento ao que solicita a Firma SG 

.. ~f;.~,~ · -Co:nercial e Importadora S/A, conforme petição protocolada nesta Fun .1;t+:;,: ·. - 
:.~.\;.·;··: daçao em data de 23 de novembro de l.973, ouvidos os Departamentos Ge 
.r. •• .. \..3,.~~- 

·-;:: ,~::pus do Patrirronio Indigena e do Planejamento Comunitário, nos 

~ 2;s do processo n2 FUNAJ./BSB/3169/73, C E R T I F I e O não haver 
::- ~,,..._.... . 

-~ ~~ecimento da existência de aldeíamentos indÍgenas na área da peti 
r- ~~7-.f "'l:t•;:r~ . ·. r\ ~~~Õraria, - dencmínada "Fazenõa .Amourana.11, localizada no llilIDicÍpio t< ~}!'!;;:Y:.. • ~ • ' • ~{ !Jl;~to Grosso, Estado de ~to Grosso e canpreendida pelas seguintes co 
;,,_ --5,c·.·~.-c , , 
;~ -~'Í_{:.;_%:_:·orc1enadas geograficas: lATITUDE de -13º 55'0011 a 14º03'08"S e LONGI 

:R~ ~.:-·~ 
' 

1>-r:·:--·- 'lUDE de 50º-36'16'' 
-~·-~~ - 
f~·r-~-, ção à opor a plena utilização da mencionada área pela Firma interessa 
~~ - 

ter 

de 

a 5020011WGR., não havendo em consequência, restri- 

Esta Certidão fará fé perante a Superintendêncía do Desenvolvi- 

rrento da AmazÔnia - SUD.AM, de acordo com a Resolução número 34, de 14 

de maio de 1.968, do Conselho Deliberativo.daquela Superintendência. 

Brasília, 17 de julho de 1.974. 

ISMARTH DE ARAUJO OLIVEIRA 

-:::cPresidente= n 

Veja Vossa Excelência que a Funai autorizoµ a 

;)esse da área, at'í.rmaoôc textualmente, repita-se: 

"não havendo em consequ;ncia restriçao a opor 

a plena uti lizaçâo da mencionada ~rea •••• " 

Normalrnerrte , pensando conviver em um pais e 

~~e~.amento jurÍdíco revestido de seriedade e assim acreditando que fcsse 

j ~-asai Suplicante, beneficiou a área adqui.r-í.da, f'orroou pastagens, e :?, 
l . ' ·' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P-.-~•~D-r-_-Jc_•_q-~-,m~M~u-rt-ín_h_o_,-99-2~--C-c_n_t-ro~--~-o-n-es_:_(_O_õ_S_J_3_2_1--7-6~!ài-_~ 

J:21-7~!!1 CEP. 78.000 - C1..::!~A :.,.,to Griis._;., 

.·.--.• •. f: ••• M ._ •• f/1 ft. d X""\. M 4 ~ .- ~ - - . . . " . . . . . . . . . . . . . . . .. .• •· - " ..• , . . . . . 
- - ..... -_""':;'" 
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~ 
vou-a com rebanho bovino, tendo hoje a apreciavel sorna de mais de 8.200 

cabeças, além das tropas de custeio ~ animais de serviços, máquinas e e 
.:,.... - -< dificaçoes. 

--.:·· 

:=.)~.-~=>. - Os documentos jlmtos provam exuberantemente ' 
...• -~~~;;-· ., , .,~-t que o casal Suplicante esta no exerci cio da posse da Fazenda S. Domingos, 
:...-:.,7".,,_ '-~-~ 

}7:.{fito que é reconhecido pela ré que em documento em anexo, embora atribuin -_ ~1.-,~ ,,,._ -~;:..i::~...... , Â {,j-~[é~t~ºres ridiculos, demonstra e testemunha a existencia da posse. 
·:;_~o,_·., 
t~ .. ~~;::,:~~ - - 
r.} '~~-~i-!.· :·-. - 
.{. -~~~/q-··. 
.,- ~- 

:f • -~ ... _ 1/···- ·- 
.~ .. ,~~~·.:.·~_ .. - 
F:. ~.f~lâ'.){;-íctação Nacional do Índio e isso porque, recebeu da mesma, através 

... ..::$:'"T~-.;;--_>: - .· 

f. ~~~-presidente o oficio n. 870/85/PJ/PRES assim redigido: 
}', ~;'5..:..;: :~;- . e 
t'<· f.s~'";..:..;,-~· . 

§~~-. 
~\~--; 

Com posse legítima e velha, tem o casal Su- 

que essa posse venha a ser turbada ou esbulhada 

"Brasilia, 23 de agosto de 1985. 

OFÍCIO 

00 

N2 870/85/PJ/PRES. 

Ao 

: Presidente da FIJNAI 

Sr. HÉLIO PEREIRA DE IDRAES 

Solicitação (Faz) Assunto 

Com o presente, solicito a V. Sa., que provi- 

dencie a retirada de um rebanho de bovinos, àe propriedade ou que 

esteja sob a guarda de V. Sa., dentro ào prazo àe 30 (trinta) 

dias, a contar ào recebimento deste, o qual se encontra no lugar 

denominado "Fazen~- S~o D~ l4:c~1íz~~~!~or da 

Ârea Indi.gena Vale do Guaporé, Munic:ipio de Vila Bela da Santissi 
ma Trindade, i•iT • 

.:. Outrossim, Lnf'orrno a V. Sa. que a Portaria ' 

ns 1125/85, proibe o Ingreaso, trânsito ou perrnanenc í a na 31.udi 

da área de pessoas ou grupos não :Índios, salvo quanáo ~utorizados 

Por esta Fundação e desde que a atividade ne-.o seja julgada noci- 

• 
~ 1 
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Isto posto, esclareço a V. Sa., que decorri 

do o prazo dq.do, a FUNAI estará isenta de quaisquer responsabili 

dade, nos tenros do Art. 958, do CÔdigo Civil Brasileiro. 

Na oportunidade apresento a V. Sa. protestos 

de consideração e apreço. 

GERSON DA SILVA ALVES 

Presidente 

HÉLIO PEREIRA DE MORAES 

Alameda Franca nº 910 - 52 Andar 

SÃO PAULO - SP. 11 

... 
' De conseguinte, o JUSTO RECEIO do casal Su 

plicante e eviàente, pois a ré está solicitando a desocupação da área e 

proibindo o exercicio da posse, dando prazo de tr:inta dias, fazendo gerar 

o terrDr de que decorrido o prazo seja turbada ou esbulhada a área. 

Estamos, pois frente a caso onde se aprese~ 

-~~- docu~entalmente provados, com a inicial, os requisitos dos artigos' 

·· - e:.:- ·-:;digo Civil e 932 do Codí.go de Processo Civil. Tais artigos dis 

"Ar t , 501- O possuidor, que tenha justo r e 

ceio de ser molestado na posse, poder~ impe 

trar ao juiz que o segure da viol~ncia irninen 

te, cominando pena a quem lhe transgredir o 

iJreceito." 

"Art. 932- O possuidor direto ou indireto, ' 

que tenha justo receio àe ser molestado na 

posse, podera impetrar ao juiz que o seguçe' 
i '. 

da c:urbação ou esbu lho iminente, mediante \ { 
- ' f / ·. ~ / 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...:......J 

~:,3. Or, ~=~awrr, Murtm:10. ,:;.;n · Crntra · ~cr.;,s: (055) 321-7519 .~_/' 

'.:;;'l-7f.91 ;;~P. '.'9 000 ; .. ~ 1tb Gtc!.'$.o 

- ;.. ... ..• .. ,. .... ..., ... .,. .. .. . . .. . . . . . . . . . .•.. ....•. - . - .. . . - . - .•. -::..- - -;..;~-- 
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I 
i 
1 • t 

1 

mandado proibit~rio, em que se comine 

determinada p~na pecuni~ria, caso 

t t: a n s g t: i d a o p r e e e i t o 11·• 

Ao caso convergem os requisitos para 

a concessão do mandado liminar, pois a posse está comprovada 
~·- 
-:~ reconhecida pela pr6pria ré e o justo receio resulta claro 
...- ......•. _ ... · 
-~·~,nte os termos do oficio, antes transe ri to. 
-:-:.= .. ,, .•. _ 
[J~! A açio de Interdito Proibitório, deve 
f~Z{~~- - : iTtér em-tema de concessao liminar, tratamento diversificado ' 

;( f*~~;: .: - , !, ~,-::·dâs, demais açoes possessorias. r9v:· 
r.J;J;t~irs.ária a concessão da liminar que é da essência do Insti tu 

r-:.~-! ..... -· 
~·to •. 

Na ação de Interdito Proibitório e ne 

1 

j 
f 

A liminar nas ações de Reintegraçio e Manutenção dife 

rem das concedidas em Interdito ProibitÓrios. A diferença' 

·--~'está em que nas ações de Manutenção e Reintegração, o Autor 

deve provar a existência de um ato efetivo que turbe ou esbu 

lhe a sua posse. 
..__ . 

Nos casos dos Interditos Proibitorios, a 

razão de ser do pedido~ o ele~ento subjetivo do justo receio 

poàe inclusive não haver ainda nenhum ato fisico, mas simple~ 

~~nte conversa com ameaças verbais capazes de influir no âni 

~e do possuidor, causando o justo receio. 

E o que existe. 

De outro lado, - se para a concessao 

das medidas liminares nos procedimentos de manutenção e rein 

:egração é necessária a prova da.existência da turbação ou 
-·- --- 

io e~bulho, e dai se vai a necessidade de realização de jus 

~ificação prévia, porque nesses procedimentos a decisão limi 

r.ar vai desconstituir uma situação de fato e nos Interditos 

?~oibitÓrios a liminar é dada para evitar que se pratique 

~to contrario ao direito 
.. º 1 
\' . 
._. 1 
' 1 

:- • ?~?J cnae recaeem lntl:nacões: 
'.:;1u11 Dr. ~o~a,úm Munrnno. 99:? - C,;r::.o - ;:cnes 

CEP, 79 000 
(Cõ5) 321-7õ1J._ • 

•• ~~:.::i Gros so 

.•. .,, - ~- . - . ;: ..• ~ . . . . .. . . .. ~ '( . . .- .. -. ~.-.-."'r".-..." 
- -----...... "....;._ 
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Não caberia aqui a discussão em torno dos 

~í:ulos de propriedade dos litigantes, mas corno é certo que a RÉ deitará 
.. ··_ { •. -"'ir • - , , 

;~.r.iis no artigo 198 da Constituiçao de 1967, e util que se faça desde ' 
.• ,,. • .,;..'-' ~t-..- - . • l -~-Jf~\ina incursão em tal campo e se demonstre desde logo que a tese já 
l.: 'l'~-"?.:. ~~~-~-.- ( f.fá~~pel.ida pelo Preorio Excelso que com todas as letras afirmou 

~- - .... -~- - ---·- ------ l~: :~~~~:yendidas~ Estado .de_ Mato Gmssor anteriormente a 1967, são ' 
J: -.r-··· . ~- ... 
~ ~~~perfeitas e válidas, principalmente na espécie onde a Ré - ela prÓ 

. f, \:"C - - ' - 

:} ~g~àf{rirou· que a - área é de. simples per~ill~~- .. _ ---· 
. ; ' J! _.,;?":~,r.-::-~·---~~.-1 . : ~- -~..,:~~-..,::-.· 
~ .•. ···..r".:..;s.._y,\t: •. .ll!:t-- .• :J·iSI~\_ -._ ,. , J1t ;~~g~~-~J;<?ssessori~ pelos Estados das terras dos silvicolas dependia 1 

. li ;";..-'"''=~·r~~·-· ~ - ;- ·'..l•;;.;...,4(..• .•••. ~--_-;;,:-;.• --. 
'-~ ... ~~-- -~~ ::._ ... (t }·delês,.....estarem· nelas permanentemente. localizados (art. 216). 

:}il~~f:f . 
, :,~ _,.,,.~~....,.,,.,--a.·~.§~.•' 
:- !i. ~~~.1-?:.-.;;,.;,_->:..:;: ~ ·;,o::·Jil'.~~-· .•.. ~~--- .• 
~f ·?!em: seu· parecer publicado na Revista de Direi to Administrativo n. 122 ~~ :.~~ .. ~~~= T~ ~ ~.. - 

( -·.pag;_..,3.ê1!, -li. coluna, fine, sobre a cliscriminaçao de terras eventualmente 
~ ~~-:.--;.~~~:;_... , 

.; r~i,_fádas por silvícolas, esclarece: 
)[~~tJ\~ ~- 

2·l,~ .. : -·:- 

que 

Na vigência da Constituição Federal de 1946 

O eminente Ministro CARI.DS MEDEIROS DA SILVA 

"O entendimento do texto de 194ó (Constitui- 

çao Federal, art. 216) era portanto, de que "localização ' 

permanente" ou a "c:onstancia da posse" eram os pressuspos- 

tos da proteção constitucional dispensada aos silvícolas , 

no que concerne as terras por eles habitadas. 

~:;:.:_- .- 
Esse requisito era Íundamental para a 

crimina~ao das .::erras dos indíos" • 

dis 

•. ~--·~---- 
- =; .. 

Ensina MIGUEL RE.ii..IE: 

, 
''O nomadismo ou a mobilidade dos silvícolas 

n a o autoriza, todavia, a Uni~o federai a ex tender "ed i íbi 
, 

tum'' por ato unilateral de puro arbítrio a area que o arei- 

go 4., IV, da Emenda Const ituciona 1 n. 1 de L 9ó9, l he con- 
- - - --.. 

"!"-"-:~ fere. A admitir-se a ínexistencía de uma rela~io propor- 

, . 1 cional euc~e as tribos e o territorio a ~las indispensavel 
i 

a fim de -:- . .:.,-:!?r-se í nt e g r o e í n t o c a ve I o ,;.i~o •:'.ê vida \ q~:I 
CE? .. ':"3000 

.,. 
'1 
l 

1 
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lhes e proprio, nao restariam mais terras devolu- 

tas para grande n~mero de Estados nem sobraria es 

p a <s o par a as pro p ri e d a d e s 'priva d as" •. 

O artigo 198 da Emenda Constitucional 

n. 1/69 não pode ter a interpretação que lhe é atribuida pela 
, 

r-e • 
O Ex. Ministro do Supremo Tribunal F~ 

·d;ral Professor CARLOS MEDEIROS DA SILVA, em parecer publica- 

:J;~a Revista de Direito Administrativo n. 122:384-411, escla 
.:s:'~-='!:;. . , 

.~:: J!iêce:. "Todo o terri torio do Brasil foi primeiramente habita 
~: f-~t~7 
tz {d9{por indios, e a Constituição não poderia restituir-lhes to 
~ .. -~:-..-_ .• :~ ... : _-.. - 
~- ~~~-.i:: ~ , - 
~ ~~~<fi-terri torio, mas a esse absurdo levaria urna- interpretaçao i-. -~~ .. 4;.: - •. - 

? ("óÉti:;atenta ao espiri to e alcance da norma constitucional 1:; r B!~1?- .: ~ . ~ ._.. .• _ .. - A proteção e a posse das terras habi 
., . ~ ~ 
~-t-aàas pelos silvícolas é norma constante e reiterada em nos :,;.... ..•. 
--:-> =_ .. - 

~os textos constitucionais, a partir de 1934. As Constitui 

ções de 1934 (artigo 129), a de 1937 (artigo 154), e, a de 

1946 (artigo 216), na vigência da qual foi alienada pelo Esta 

de Mato Grosso a área SUB-JUDICE dispunham como pressupos 

~~ fund~~ental a proteção possessÓria das terras dos indios a 

::calização permanente. 

PONTES DE MIRANDA, comentando o tex 

~c do artigo216 da Constituição Federal de 1946 adverte: 

"O texto respeita a posse dos silvico 

las posse a que ainda se exige o pressupos~o de 

Lo c a I Lz a ç a o p e r m a n e n t e " (COMENTÁRIOS -~ CONSTITUI 

ÇÃO DE 146, ED. 1953, v. 5, p , 35). 

A "localização permanente'' (PONTES DE 

MIRANDA, 08. CITADA) foi o ponto de refer;ncia 

ou de incid;ncia a proteção conscitucional. r 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,,,// 

"<:.ia Dr. :.:.,;cu1m Murti11ho. 992 Centro • IC.,ne5· (C55)° S21 7519 • 
:;::!-7:9t .:.E.P. 78 000 c ..... ilc• ',hto G•ceao 

& ,n ':"" "'- • IA • • a -\' • P" •• - - - T . . . 
- ..•. ~ -:...~,;.-:--. ..•.. - -- -- - - :- .•. ---------- 

~:. - 
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J 

Não teria sençido "pr~tico", nem razo~ 

efeito,· vel, como adverte CARLOS MAXIMILIANO dar 

retroativo a prote~ão possess~ria, em favor dos 

silvicolas, porque isto importaria, sem limite no 

tempo, na devolu\io de todo territ~rio nacional 

aos seus primitivos habitantes. 

O insigne jurista CARLOS MEDEIROS DA 

SILVA, no citado parecer (RDA 122:384-411), con 

signa que "se houve direitos adquiridos estes hão 

de produzir efeitos se a - aquísiçao oco:r:reu anteri 

ormente a promulgaçio da Emenda n. l de 1969". 

E, prossegue o Emérito Ministro "are 

salvo quando esta decorra' 

decorrente da inalienabilidade das -~ --- 
terras habitadas pelos silvicolas cominadas n. 1 do artigo .. 

198, da Emenda Constitucional". 

O Supremo Tribunal Feàeral ao julgar' 

- :-:.~!~DADO DE SEGURANÇA N. 20. 234, através a palavra do Minis- 

:ro Cordeiro Guerra, manifestou a sua apreensao e necessida- 
f - . 
f · de de uma interpretação escorrei ta do artigo 198 da Carta 
1 
f 
' t 
f 

àe 

lJ57 disse sua Excelência: 
-'"=--:: 

.- ..•. - _. 

"Sr. Presidente, estou de acordo com 

o eminente Relator, mas desejo explicitar a minha 

apreensao, em face do art. 198, §§ l e 2. da 

Constitui~ão Federal. Creio que esses artigos 

ainda nos dario muito trabalho, p0rque a serem Ln 

terpretados na sua literalidade, teriam estabele- 

cido o confisco da propriedade privada neste P~Ís 

nas zonas rurais. bastancn que~ !U:~ridade l u m i --l 
J 

(C!:!:1 32\-';"5:3 ~ 

~-~~te ~ •. :: -=a 
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' nistrativa dissesse que as terras foram, algum di 

ocupadas por silvícolas. 
, 

Ora, nos somos um Pais de imigraçao 

um 
, 

País o homem civilizado continental, em que 

abre caminho para a criaçao do seu imperio. Isto 

se fez sempre,atrav~s da hist~ria, a custa do ab~ 

rigene, nio s~ no Brasil, como na Am~rica do Nor 

te, na Austr~lia, na África, na Sib~ria, em qual- 

quer parte do mundo. 

O que est~ dito no art. 198 e mais ou 

menos o que est~ dito no art. 1 do primeiro decre 

to boschevique: "Fica abolida a propriedade pri- 

vada. Revogam-se as disposiç;es 
, 

em contrario. Is 

to entra em choque, evidentemente, como o art. 

153, § 22, da Constituiçio Federal, que assegura 

a propriedade privada. O C~digo Civil assegura a 

posse. De modo que toda essa legislaçio tem de 

ser interpretada com muito cuidade. Diz-se no 

§ 1. do artigo 198: 

"Ficam declaradas a nulidade e a ex 

tin~ao dos efeitos juridicos àe qualquer nature- 

za que tenha por objeto o domínio, a posse ou a o • 
cupaçao de terras habitadas pelos silvícolas". 

No meu entender, isso so pode ser apli 

cada nos casos em que as terras $ejam efetivamen- 

te habitadas pelos silvícolas, pois, de outro mo- 

do, nos poderíamos ate confiscar todas as cerras 
, 

de Copacabana ou J~carepagua, porque ja foram ocu 

parlas pelos Tamíos. Diz ainda o caout do art. 

198: 

"As t e r r a s habitadas pelos s t l v í c o I . a s 

sao tnalie~~veis ~os L~r~os que a lei feceral .: Ç;"-i 
· ·t~11 llnae r,~~!lem int1macnes: 

.:.s? =e.ooo 
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terminar, a eles cabendo a sua posse permanente e 

ficando reconhecido o seu direito ao usufruto ex 

clusivo das riquezas naturais e de todas as utili 

i dades nelas existentes". 

.. -~ .... ~ . - 
",,o; ~ - ..•. - 

/lftt{ 
~' ,~_-, 

l~ 
j,.-~~ ,..:.,.~ 

'-~~ 
..:,..r-"'......::::. 

:12,_ 
- . .,,,. - ..• 
~~-.:;. 
"":..:. .. : 

Pressup;e efetiva a ocupa~io das ter 

ras pelos silvicolas. De modo que, na esp~cie há 

evidente, v~rios problemas bem ressalvados pelo~ 

minente Relator entendo que o possuidor legitimad 

por titulos recebidos do Estado, em priscas eras 

não pode ser ~spoliado do fruto de seu trabalho 

sem indenização. Quando o civilizado invade-o 

territ~rio indígena e se estabelece pela for~a 

se há de aplicar os§§ lQ e 22 do nesses casos, 

artigo 198, mas nao no caso do colonizador, do 

desbravador do Pais. Deixo assim, isto bem claro 

como avant premiere do meu pensamento, porque nao 

me deixo levar por um sentimentalismo mal orienta 

do, que pode conduzir a atrofia do Pais, ou a 

inquíetaçao rural, com resultados imprevisiveis". 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar 

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA n. 278, porposta por OSWALDO DAUNT SA 

~:..Es DO A:i'11ARAL, onde ti vemos a honra de sustentar a tese em 

,-.-::-..::e do Estado de Mato Grosso, que da liça saiu vencedor saci 

~ü::o claros os ensinamentos do MINISTRO SOARES MUNHOS: 

"Verificado que nas terras 2m causa nao se 

achavam localizados, permanentemente, silvicolas (art. 216 

da Constituiçio de 1946), a eooca em que o Estado de Mato' 

Grosso as venàeu ao autor (1S59), pois que toram levados ' 

para elas de~ois da cria~io do Parque Nacional do Xingu / 

< 1%1). .,,-~ i í dc s s ao 
> 

os titulas de propriedade do Suplican- 

'::e. ' .1 ~-;-ii;,_, n;o ::,oàeria ter-se apropriado do Irnove I sem 

•. - = •: :;:i:!! :t ~=:~~!! , ~u::.:::;;. 'i:~a ür. ~::,q,um Murtrnho, 992 c:~nU'o • ::,,,..,s, {C65) 321.7e:9 • 
' _;1.·."~91 ,:E?. 76 OOC C"" :::1a :\o,ato G .•.. cs se, _...- 



;.:. 
<• 

f.r·R 
ê;- 

f 
t!: t=i. ~= :: i;. 
!t: 
.ã· 
-·lf 
.,{: 
-~~- 
t ~ · f ~~ft;t _ tt A Constituição de 1891, art. 64, transferiu' 
~:-~~~h-· t: l~~~~os membros o dominio e a posse das terras devolutas, cabendo a 
h· ~~:~.gt..::~:. 
~" -~:t_hi_ãç, ""'"apen8.S a porção de território indispensável para a defesa das fron 
f ~--~~!'-- - . 

~-~-,;-:,- - - 
S--~_ifas,. fortificaçoes, construçoes e estradas de ferro (fls. 448). Entre 
-~~~~; - , ::~to, a Constituiçao de 1934 excluiu do dominio devoluto estaàual 
':.;:.~·:..::-: ~ ~ ' - , 
~as na posse de silvicolas que nelas se acham permanentemente localiza =«: 

• -:..$...:_ 

.u;»: Pampr.!u, s. d3m·ros q;!/~o 
0A8,MT. N. e 1S5 • CPF N. 0 001.926.511-53 . 

l r----~- - . -- •. .. u.::i,. __ ... 
l À ,, .•. - •. 

I "i _.. . 
'-i t ::1.'.:: . . . . . .- 

~~- - -~) 
-, 
J 

' , C'""' ··\( iv· - 
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previa desapropria~ão. Fazendo-o, corno o f~~' por livre ' 

conta, praticou esbulho_ e deve ser compelida a ressarcir as 

respectivas perdas e danos. Açio Civel Origin;ria julgada' 

procedente." 

"Quando do descobrimento do Brasil, os lusita 

nos tomaram posse das terras descobertas, conforme a legi~ 

1a~io romana, acolhida pelas Ordena~~es do Reino em vigor 

Os direitos dos autoctonos, que habitavam em parte delas 

nio foram respeitados (Parecer do Prof. Cretela Junior, fls 

· 43). " 

as 

·:bs (art. 129). A Carta de 37 (art. 154) e a Constituição de 1946 (art. 

-:õ} mantiveram esse regime. De seu turno, a Constituição de 1967 (art. 

·~; e :3. Emenda Constitucional n. 1 (art. 198) também asseguraram aos 

~..:..-~-....ri.colas a posse das terras que habitam, mas incluiram, entre os bens 

J _~:~;~hlão~ "a porção de terras devolutas inàispensável a segurança e ao 
i -~=.. - . - ' , i .,-,.~senvolvimento nacãonaí.s" "e as terras ocupadas pelos silvicolas ( art. t~: . 
; O Professor Miguel Reale, depois de releIT'br, 

,~ ::1fr..-:;:'-OsiçÕes constitucionais que acabam de ser menc í.cnadas , ass'ínal a 

61:a..recer que se acha oor cÓnia nos autos • que, nao obstanr.e as varia- --...,::-::. ~ .. - 
:t~~-termínolÓgicas ocorridas desde 1934, o que o texto constitucional 

.::._~1:~-do - em vista é exc Ius í vamente a defesa da posse dos indios que aíri 

:~f ili:~eiri a margem da civilização nocioanl, constituindo núcleos populacio 
.. ..:Us ce cul tu.ra prirni tiva" (fls. 450). 

:.-. :-.:-.,_ ::s;::.-0 ----- 
a 1 

l 
1' 

:_:,e:::1nar.~n,:~ i ---------:·~ : , 

:'v1uito embora o ar-t , ~86 t.enha aiDs-:it-..lido 

=?·.ia Q:- ... 'C'lau•m ~'\urt~nho. !;~2 Centro - i=-:::r.e:; lCC.5) 3~1-7151~ !' · 
::•-~é.31 (:!:_;:, -3 000 -~--·~· 1..:~~:, :;-::,, .;õ 
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mente localizados", por esta outra: "posse das terras que habi t.am'", pare 

ce-me evidente, observa o insigne parecerista, que só integram o patr:imÔ 

. nío da União aquelas glebas que podem ser consideradas "habitadas pelos 

! indigenas, nelas se localizando", com todas as características de uma tri 
i , - ) - 
, bo, sedentaria ou nao" (fls. 450 • 

f Observa ainda o eminente Professor que "o no 

\· madisno ou a mobilidade dos silvicolas não autoriza, todavia, a União a 
~~. •·- 

li~tender ''ad libi tum", por ato \.ID.ilateral de puro arbÍ tr-í o, a area que o 

K~;. 4~, item D!, da atual Constituição Toe confere. A admitir-se a ine 
~:i~--· ..-. - , 

.,i xistencía de uma "r-e l açao proporcional entre as tribos e o terri torio a 
1~\:<·.. ., . , 
·, elas indispensavel, a fim de manter integro e intocavel o tipo de vida .f.!_~-: , , - ' './cpe lhes e proprio, nao restariam mais terras devolutas para grande nu 

Í [&t· de Es~ados, nem sobraria espaço para as propriedades privadas" (fls. 
f, <:.:.· ~ 
J;451). 

· Jf f ( . Pontes de Miranda não d:i. verge do ponto de 
~.;;::::.;~. 

··•f v_ista de Miguel Reale, porquanto, comentando o art. 186 da Constituição 1 

1 
1 
/ 

~ àe 1967, acentuou que o texto respeita a posse do sil vicola, posse a que 

· ainda se exige o 

=e 1967, tomo VI, 

pressuposto da permanência ( Comentários a COnsti tuição 

pags , 435 e seguintes) . 

1 

l :_2~~~ ·' 

Sssa questão já foi objeto de decisoes do 

Tribunal Federal. 

No t-1S n. 20.215, o RelaLor, eminente Minis- 

-· _t..""O DÉCIO MIBANDA, emitiu, em seu voto, considerações que se af ínam' com 

_· -a·_-~trina de Miguel Reale e de Pontes de Miranda, "verbis": 

f 

f
. z: .;:...:~_-. 
=a -. •:--•-:::"'-'"'~ 

~-. - J:- 

t~i~ o 
t-~:.?::2 ~ -- ......•. ·.- - -· 

- - :-.:. 

"Aferido que as terras em causa nao são ocu 

paàas por silvícolas, ou j; n~o o eram desde os idos de 

1960, que parece ter sido a ~poca de sua trãnsmissão a 

particulares pelo Estado de Mato Grosso, ~s tituios dos im 

petrantes, a admitir que tenham regularmente ?SSa origem, 

sobrenadariam a Lmvu~nacão aue se lhes viessém a f~z~r sob . -- : ' 

esse a s p e c t o" '_.:..cor. ·;7:::: ,4,::, ,,"' ,,:;. ·'.::~', . . - - -- --·-~-~~ . 1 
'l 

,. r -~ __ .1,- 

• C·-õ::) 321-7e7 • 
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Esse esbulho me0cíonado pelo ilustre relator' 
' 

-ue se quer evitar atravez da presente ação onde como se de 
't 

-~nstrou concorrem os requesitos para sua concessão liminar 

.,_.._3to que o casal autor está na iminencia de ser esbulhado, com 

:~rios e graves prejuizos. 

. Requer que V.Exa., mande citar a Fun 
í 1 ;1ação Nacional do Indio na pessoa de seu representante legal, 1 

P.ara após a apreciação da medida liminar de plano ou mediante' 
• "!"-·./ 

Justificação prévia, contestar a ação sob pena de revelia. 
-~"-:=.::::-.; . 

. - (.J:i •.• ~, - 
, :,~-~-: Por força e obra arbitraria do artigo' 
·F~~~r.J~ .... ~ i ~~~~·-'"'" 

. :::.ô3.7.:.do Estatuto do Indío, "pe de que V. Exa., antes de conceder 
: :-;~~!- - .--- 
~ ~mÍdida liminar e se assim julgar necessario, ouça a União Fe 
: \~~i/:.x - 
· ~-dêral e a Fundaçao Nacional do End í.o , levando-se em conta a .-:-..~. 

trgência da medida • 
.. :-.~ 

í . 
l Caso assim entenda Vossa Excelência e' 

~ natural e costumeira proscrastinação da Ré, venha a impedir 

~ rapida proteção que se postula, o casal suplicante com arri 

~~ no artigo 798 do C6digo de Processo Civil, requer que esse' 

·::Lo defira uma medida cautelar atipica assegurando aos auto- 

"" ?. :, .. anu t.e nç ao do estado atual ate que seja proferida a deci 

.~;:nar desse Juízo. 

Essa medida é imperiosa porque qual 

~;~~ ~~mora poàerá acarretar lesão no direito dos autores gr 

:~~de dificil reparaç~o. tal como enunciado no artigo citado~ 

\ 
Espera afinal que V.Exa., concedendo ' 

~::~ l~rninar julgue a final proceden~e a ação cominando 

-~!~~ ~~aria para o caso de violação do preceito, perdas e d 

=~s~as e honoririos· de advogado. 

Da a causa para os efei~os fiscais 01 

e ~rotesta por todos os ~eios de ílro .. 
-.._·~-·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=-J 

=·.a Dr. lc:~quom Murt,111,0, 9Sl2 Centro - Fones- (C65) 3:;::.n,11r- 
s;t-:"f.3t CE:P. :'8 COO C-·~Di f.;fdto Gros~ 

••.a •• _ .. •. . . .. -.-.- .. ~. 
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va, inclusive testemunhal e pericial. 

Nestes Termos 

Espera Deferimento. 

OAB/ 

setembro de 1985. 

DEBUos~ 
- 196 

/ 
n 

! 
l 

~ér~t:a ond~ rec::!tiem 1:i!!macâes: •:EP. 78000 Cu.ã::t 



MINISTfRIO DO INTE RIOr 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO lNDJO • FUNAI 
GablnGtl9 do Prar.:Jdc,..nla. 

OFICIO NQ i,-0 / 85/ PJ /PRES. B r as Ll t a , ~ de agosto de 1985. 
Do 
Ao 
Assunto 

Presidente da FUNAI 
Sr. H(LIO PEREIRA DE MORA~S 
Solicitação (Faz) 

Com o presente, solicito a V~Sa., que providencie a 
retirada de um rebanho de bovinos, de propriedade ou que est~ 
ja sob a guarda de V.Sa., dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar do recebimento deste, o qual se encontra no lugar de 
nominado "Fazenda Sio Domingos", localizada no interior da 

(' ..... Ãrea Indigena Vale do Gu~pore, Municipio de Vila Bela da San 
tissima Trindade, MT. 

Outrossim, informo a V.Sa. que a Portaria nQ 1125/ 
85, proTbe o ingresso, trânsito ou permanência na aludida ãrea 
de pessoas ou grupos não 1ndios, salvo quando autorizados por . . 
esta Fundação e desde que a atividade não seja julgada nociva 
ou inconveniente ao processo de assistência aos índios. 

Isto posto, esclareço a V.Sa., que decorrido o pra . - 
zo dado, a FUNAI estarã isenta de quaisquer responsabilidade, 
nos termos do Art. 958, do CÕdigo Civil Brasileiro. 

Na oportunidade apresento a V.Sa. protestos de con 
sideração·e apreço. 

· tF ºk--- .\ t . 

U 
RSON DA SI~ l[\J : A ALVES 

. Presidente 

IlmQ Senhor 
HELIO PEREIRA DE MORAES· 
Alameda Franca n9 910 - SQ Andar 
SÃO PAULO - SP 

• 

Mod. 11e 

' 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL. 

~· 
H!EJL.10 PEHIBillU'i. lIJl.E JHiOF.Jl..ES-, bras i 1 e i.ro 

casado~ 'pecuarista, residente e domiciliado em S. Paulo-SP. 

~ Al~neda Franca nº 910, 5~ Andar, portador do R9. ~.712.082. 

•. 1 

I 
1 

e do CPF n. 026.364.928-87, por seu adv?gado ao fim assinado, 

com escritbrio i Rua Joaquim Murtinho, 992, em Cuiab~-MT. 

onde recebe intimações e noti:ficaçÕes, vem perante Vossa Ex e e 

l~ncia com fundamento no artigo 153 § 21 da Constituiçio F~d~ 

r-a I e Lei n. 1533 de 31 de Dezembro de 1951, impetrar um f·~-~~= 1 

l!Jil!.fil{} !!}.E SEGILB.RlJliÇA contra ato do .E:;r..i,i;;:o ~ s.~. Presidente da ft::r 
l!JiliÇÃO: W'l.CIOR-l,1\L no Ílif.lIJIIO, que ameaça violar direi to 11 quido e 

certo do impetrante, como passa. a expor. para a 1inal re_q1Je- 

r-e r : 

J 

Em 27 de Abril de 1 q ;ç,: (1 ce sn l SupJ ~ 

adquiriu por e.sc r í t ur-a de c omp r-a e ve nda., lavrada no 

26P Oficio de Notas dG Capi~&l do Est&do cie S~o Paul0, Livro' 

431 f'Ls , 94, de v í d ameu t e r-e gí s t r-ada no Ca r t.o r-f c [ruob.iii'iirio ' 

.l u l ho 

.S(··gu111:,_·. um e s t abe L; 

'., ·' 
\ 
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~r~a de oito mil alqueires paulistas, ou 19.360 hectares o 

qual assim se descreve: 

"Inicia-se ao marco de nP O ( z e r-o ) , c r-av ado na di- 

l 

visa de Antenor Duarte Valle e Celso Caprioglio de 

onde segue com o rumo de 67!.'50'10"SW e 6.195;,l mts. 

segue at~ atingir o marco nº um (1), tendo atraves 

sado nesse tra~eto quatro cursos d'~gua, sem deno 

minaçio .. p~ marco número um (1), segue com o rumo 

22!!481S011SE e 336,62 mts. até o marco número dois 

e deste com o rumo de 66!!2015011SW e 1.325,60 mts., 

até o marco n~mero tr~s (3), marcOfiijte cravado na 

divisa co~ Estrela do Guaporé S~A. 7 Deste ponto' 

, de f'Le t e à direita com 20P2114011NW e 7.658,62 mts. 

at~ o marco numero quatro, atravessando neste per- 
( 

curso d'~gua sem denominaçio e dai com o rumo 69~ 

54 10011SW e 2.429, 04 rn t s . até e- amrco nume r-o cinco 

e deste com o rumo de ·19r·S91l011SE e· 87738 mts. 

at~ o marco n~mero seis (6), e dai, com o rumo de 

70913150"SW e il.883180 nits.até atingir o marco 1 

sete (7), tendo atravessado quatro curso~ d1água • 

r l 

.. 
sem denominação e atingindo a estrada da sede no 

Km. 3, 8 sendo que ne st e s c am í.rih ame n tos coni'rontou 

aernp r'e com E;:; t r-e 1 a de, GL~-==;;crf' S/ A. - r>:: 1 ::1.·~~· nu111.~ 

ro se.te .segu•.=. a di.rei t a o om o rume de 18 ::·tJ2' SO''SW 
r 

e 6.910~67 rd·s., até- a t í ng í r- o marco nun.e-r-o oito 1 

con t'r-on t andc com Luiz Mi r í d í e r-o e est.e marco c orn 

1 

. \ . 
o rumo de 71gl712011NE e ·:::.232.,35 mts·., até. atingir 

o mar co nume r-o nov e , c r-av ado na margem à2. e~t.;·~à~ 

~ 
:11i11·!-1_-Ji:,-::-, 'te, 1" Ã .•• e s ctl!"'S ,~ s ,. ç, t.9 ,; :. -::. :t<"!r·g~2 r.:1, .: 

. 
1 ... i . 

::~ •... ··- 1 
i . ' ... ' ; .... 5. .. -- t 
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marco n~emro dez, atravessando neste percurso onze 

cursos ct•árua sem denominação~ atingindo no Km 

4.16 o córrego Barracão Queima.do, no Rm 8.96 uma 

estrada e no Km 12,18 o cbrrego do Chimura, con 

frontando sempre com Agro-Pecu~ria Nemur& S/A. 

Do marco núemro dez, com o rumo de 2022213011SE e 

12.964,76 mts., atinge o marco nGmero zero (O) 

ponto de partida desta descrição11• 

\..... 
s 

Esse imóvel o Suplicante adquiriu da 

Firma SORANA COMERCIAL E IMPORTADORAS/A que por sua vez hou 

vera adquirido o imóvel à BRAULINO BASILIO MAJ:A FILHO e. sua 

mulher NEUSA MARILENE. DE PADUA MAIA, a t r-ave s a. transcr.i ção n . 

22.932.' Na escritura de aquisiçio mencionada em primeiro lu 

gar, ficou ainda constando que a Fazenda Amburana, dessa da 

ta em diante passaria,a se denominar FAZENDAS. DOMINGOS. 

(Doe. J . ) . 

•I 

~ 1 

l 
f 

A Fazenda S. Domingos, antiga Fazenda 

Amburana, foi formada pela unifjcaç~o ae v~rias glebas1 ·-· -----· _ ...•. ac 
'- 1 qui ri da s por Braul ino Ba s í 1 io Maia Filho, antes da a) i e nação . 

a antecessora dos Suplicantes. SORANA COMERGIAL E IMPORTADO- ., 
RA S/A. 

Essas varias aquisiçoes estão notici~ 

li~rio de C~ceres assim concebida: 
~ 

11S0rana Com~rcial e Importad0ra S/A, adquiriu de 

Braulinc B&silio Maia Filho e·s/mulher Neuza Mari 

ene de Padua Maia con~orme Escritura P~bl~c~·· 1~ 

c omo r'a e '·" .da, lavrada er= '?,0.07.74. Dev. Re~. 

no LP. 3-1 f .... 286 aob o nr e.~.~,;:~: f'il, Oe. 09. 7 .. 

. 
,Jr . .::.;e :.:.::..., :: E. r .. :~·";""! .•..... : ...•...... 
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za; Takayasu Nagano e s/mulher conforme Escritura 

P~blica de coinpra e venda, lavrada em 25.11.71. 

Dev. reg. no LQ 3-M fls. 124 sob o nQ 18.338 em 

04.07.72.- Osmindo Pereira de Souza adquiriu de 

Daniel Procbpio - conforme escritura P~blica de 

compra e venda, lavrada em 10.08.70. Dev. reg. no 

Livro 3-K fls. 76 sob o nQ 14.677 em 04.09.70.- Da 

niel P~ocÓpio adquiriu do estado de Mato Grosso 

conforme Titulo definitivo expedido em 24.10.60. 

Dev. Reg. no 12 3-D fls. 47 sob o nº 4.436 em 27. 

Ol.6L. com a ~rea 1.999 has. e 7.921 M2.- Edmundo 

José ROdrigues, Osmindo Pereira de Souza, Iakayasu 

Nagano adquiriram de Waldir Jo-sé Rossi, Quintino ' 

de Mayos, rené Lobo rego, Tíburcino Greg;rio Kuhn, 

ALexo Clemens, Tino Euzébio de Franç~, Sebastiana 

Alves de Assunção conforme escritura Pública de 

compra e venda, lavrada, em 06.06.69. Dev. reg.no 

,r 

Lº 3-J fls. 233 sob o n2 14,061, em 29.12.69. 

Quintino de Matos adquiriu do Estado de Mato Gros 

so conforme Titulo defjnitivo expedido em 31.10. 

60. Dev. reg. no L2 3-D fls. 75 sob o n2 4.559 em 

02.02.61. Com a irea de l.99i has. e 7,917 M2. 

Sebastiana Alves d~ Assunç~0 adqujriu do estado de 

Mato Grosso c onf'o rrue Ti t u l o àE>f:i,ni tivo e xpe d í do em 

29.10.60. De v , reg. no Lg 3-D f'Ls . 68 sob o n2 

4.528 em 02.02.61. Com a irea de 1.999 ahs. 

9.178 N2.- Waldir Jos; ~ossi adquiriu do estado 

Mato Grossu conforme TÍtt1lo cteiinitivo expeddd0 

10.Jl.6ú. Dev. r-e g . n r- Lt 3-D fls. 50 sob o ntr 

4. jJ~ ~m ?S.01.61. 
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dido em 01.11.60. Dev. reg. no Lº 3-D fls.49 sob 

o nQ 4.444 em 28.01.61. Com a ;reade l.99~ !1as . 

e 7.917 M2 Tiburcio Gregbrio Kuhn adquiriu do Esta 

do de Mato Grosso coniorme 1·itulo defini~1vo exp~ 

djdo em 09.11.60. Dev. reg. no L~ 3-D fls. 48 sob 

o nº 4.437 em 27.01.61. Com a irea de J.999 has. 

e 6.921 M2.- Rene Lobo Rego adquiriu do Estado de 

Mato Grosso conforme Titulo definitivo expedido ejn 

24.10.~d. Dev. reg. no Lº 3-D fls. 33 sob o 

4.372 em 15.12.60. Com a área de 1.999 has. e 

7.917 M2.- Alexo Clemens adquiriu do estado de Ma 

to grosso conforme Titulo definifivo expedido em 

26.10.60. Dev. reg. no Lº 3-D fls. 32 sob o"º··· 
4.367 em 15.12.60. Com a ~reade 1.999 has. 

.. 
e 

7. 921 M2. - Tino Euzébio de França adquiri,u do Esta 

do de Mato Grosso, conforme Titulo definitivo exp~ 

dido em 29.10.60. Dev. reg. no L~ 3-D fls. 31 sob 

o nº 4.366 em 15.12.60. Com a ~reade 1.999 has. 

e 7.921 M2.- Edmundo José Rodrigues adquiriu de 

Carmindo Alves con:forrne Escritura PÚblica de com- 

pra e venda, lavrada em 11.12.68.- Dev. reg. no L2 

3-J fls. 70 sob o nº 13.290 em 26.12.68.- Carmindo 

Alves adquiriu do estado de Mato Grosso conforme 1 

Titulo definitivo e xpe d.í J~· ·~i1• 10. l l .. 60. De v . reg . 
' 

nº L2 3-D fls. 32 sob o n~ 4.369 em 15.12.60. Com 

a ~reade 1.999 has. e 7.971 M2.- Edmundo José Ro 

drigues auqud r-Lu de Josf. '?~;deu :ferreira e Hercula 

no Peàro Ferreira conf'orme Escritura PÚblica de . . .. 
compra e v0nda, lavrada eni 09.05.SB. Dev. ~eg. n' 

Lt 3-I fl~ 199 sob o n~ 1~-~~5 ew 20.b5.58.- Jcs~ 

Tadeu ~e- ~~a ~d~u~~iu t: ~~ ~~~ ~' !J&tQ G~cssc j 
l 

cc--11 í ._._:-; "'I r ,: t::_ 6,. • J '- 1 ,...._ . 
- ~ 1 ~ . . ~ 
• 1 ' 
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01.61. Com a área de 1.999 ans . e 7.971 M2.- he r-- 

culano Pedro Ferreira adquiriu do estado de Mato·' 

Grosso conforme Titulo definitivo expeàido em 2..1. 

10.60. Dev. reg. no Lº 3-D fls. 32 sob o n~ 4.3GB 

em 15.12.60. Com a &reade 1.999 has e 7.971 M2. 

Edmundo Jos~ Rodrigues adquiriu de Schmidt Rodrig~ 

es Santos e Orlando Augusto de Carvalho conrorme ' 

escritura f~blica de compra e venda, lavrada em 

29.08.66. Dev. reg. nº Lº 3-H fls. 133 sob o 

10.717 em 27.12.66.- Schimidt Rodrigues Santos ad- 

quiriu do Estado de Mato Grosso conforme Titulo 1 
~ 

definitivo expedido em 10.11.60. De~. reg. no L~ 

3-D fls. 70 sob o n2 4.536 em 02.02.61. Com 

~reade 1.999 has. e 7.911 M2.- Orlando Augusto 
I 

Carvalho adquiriu do Estado de Mato Grosso, confor 

a .• 

me Titulo definitivo expedido em 24.1.0.60. Dev. 

reg. no L2 3-D fls. 34 sob o nº 4.375 em 15.12.60' 

Com a ~reade 1.999 has. e 1.971 M2.- Braulino Ba 

silio Maia Filho adquiriu de Tessio Nenura e sua 

mulher; Oscar Hideo Nomura; Maria Non1u~a e sua mu 

lher conforme escritura P~blica de compra e venda 

lavrada em 25.11.71.- Dev. reg. no Li 3-M fls. 48 

sob o n!! 17.956 cm 18.0::.72. Mar·jo. i~omura adqu i r-Lu 

de Freda Ray escritur& P~blica-de compra e venda ~ 
J 

lavrada em 24.11.69. Dev reg. no Ji 3-L fls. 10 

sob o nP 15.734 em OJ.06.71.- Fr-e da Ray adqu í r-Lu 1 

do Esta do de Ma to Grosso conforme 'J.'Í:tul o defini ti- 

vo expedido em 29.10.60. Dev. reg. no L2 3-~ fls 

75 sob o n~ 4.357 em 02.02.61. Com~ ~reade 1.999' 

· . 
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LQ 3-L fls. 09 sob o nQ 15.732 em 01.06.71.- Lucio 

Mendes Medeiros adquiriu do estado de Mato Grosso 

conforme Titulo definitivo expedido em 11.04.64. 

Dev. reg. nº Lº 3-D fls. 231 sob o nº 6.630 em 04. 

05.64. coru a área de 1.999 has.- Mário Nemura adqu~ 

riu de Alexandrino Marques conforme Escritura PÚbli 

ca de compra e vendat lavrada ém 28.08.70. Dev. 

reg. no~º 3-L fls. 09, sob o nº 15:731 em 01.06.71 

Darcy Santi&go Marques adquiriu do Estado de Mato 

Grosso conforme Titulo definitivo expedido 'em 29.10 

64. Dev. reg. no Lº 3-F fls. 14º sob o nº 7.733 em ,., 
04.10.65. Com a área de 2.000 has. Tossi Nemura ad . 
quiriu do Tiburcio Rodrigues Ferraz conforme Escri- 

tura P~bljca de compra e venda, lavrada em 28.08.70 

Dev. reg. no L2 3-L fls. 09 sob o nº l~.730 em 01 . 

06.71.- Tiburcio Rodrigues Ferraz adquiriu do Esta 

do de Mato Grosso conforme Titulo definitivo expe 

dido em 21.05.65. Dev. reg. no Lº 3-F ris. 161 sob 

o nº 7.783 em 01.10.65. Com a ~reade 1.999 has. 

'l'ossi. Nemura adquiriu de Amamel 'l'ancredo Lisboa c on 

forme Esc;rJ tura PÍ1bl ica de compra e venda, 1 av rada 

em 28.08.70. Dev. reg. n& LQ 3-L ris. 09 sob o nº. 

15.729 em (11.06.71.- :l\rnam<:'l Tancredo Lí sbo a ad qu f » 

riu do Estado de Mato Gr~sso conforme Titulo defi 
~ 

nitivo exp~dido e1n 30.10.64. Dev. reg. nc Lº 3-F, 

fls. 63, sob o nº 7.235 em 11.02.65. Com a ~reade 

2.000 has. - Oscar Hideo Nemura e Tossio Nemura ad- 

quiriu de Anibal Re~ende Ejaja e Carmem Ce11ira· Ma 

ciel conro,·~e EscriturD P~b:ic& dE compra~ ~e~d& • 

~ . ' .:,.,_ . 

1 - j ~ . 307 ~lil ':.•' 
' 1 • • • ~ 1 r: ,:, • - 

•I 

. ; ............. , 
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3-D fls, 32 sob o n~ 4.369-A, em 15.12.60. Com a 

área de 1.999 has. e 9.178 m2.- Carmem Cenira Ma 

ciel éJdqu:i .. riu do. Estado de Mato Grosso con.forme Ti 

tulo definitivo expedido em 29.10.60. Dev. reg. no 

Lº 3-D fls. 70 sob o n2 4.535 em 02.02.61. Com a 

área de 1.999 has. e 9.178 m2. - Braulino Balilio 

Maia Filho adquiriu de Armindo Fernandes Barbosa e 

s/m conforme Escritura P~blica de compra e venda . 
lavrada em 14.03.72. Dev. reg. no Lº 3-M fls. 13 

sob o n2 17.766 em 18.04.72.- Armindo Fernandes Bar 

bosa adquiriu de JOana Faria Cavalcanti conforme E.§. 
, ~ 

critura Publica de compra e venda, lavrada em 03.05 

67. Dev. 'reg. no L2 3-H fls. 255 sob o n2 11.178 ' 

em 05.05.67.- Joana Faria Cavalcanti adquiriu do 

Estado de Mato Grosso conforme Titulo,definitivo ex 

pedido em 06.12.60. Dev. reg. no Li 3-D fls. 78 

sob o n2 4.570 em 02.02.61. Com a área de 1.999 

has. e 7.917 m2" • 
. , 
' \ 

.. 
Conforme consta de tais documentos 

as áreas que nos idos de- 1976, foram incorporadas à Faz1::nda 

S. Domingos, sucessora de Fazenda Amburana passaram ao do mi 

nio particular, todas elas. an-t e r-i or-men t s a p r-omu l g aç.ao . da 

COnstJ h.1icãc de 1.967, e àa:i v e ncla s Lez í t I u.a s não a r í nn.í c as • . - ~ 

quer pelas garras do artigo 198 da referida Carta nem pela~ 1 

regras unilaterais de proteç;o ao silvicolas, editadas e,n 

leis o r-d í n a r-La a, 

. ...•. . . 
Quando da compra do Lmov e 1 o S1.1'[,U ~r:- 

te c e.r: -c-u-ese d e to·:'ia~.; =!S g ar-an t í as • e;,:.z.;:;-::.n&ud0 a dó cumer.:- ... - 

. ! ... 
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11C E R TI DÃO 

00052 

Em atendimento ao que solicita a Firma 

SCRAMA-Comercial e Importadora S/A, conforme petição 

protocolada nesta Fundação em data de 23 de novembro 

de L 973, ouvidos os Departamentos Gerais do Patrimô 

nio Indigena e do Planejamento Comunitário, nos ter 

mos do processo n2 FUNAI/BSB/3169/73, r.C~_!!___!__! F I - 

C O não haver conhecimento da existência de aldeia- --- . . . 
mentas indigenas na ~reada peticion~ria, denominada 

11Fazenda Amburana11, localizada no município de Mato 

Grosso, Estado de Mato Grosso e compreendida pelas S!::, 

guintes coordenadas geográficas: LATITUDE de 13º551 

0011 a 14º-0310811S e LONGITUDE de 502,36'16'1 a 5020011W 

GR., nio havendo em conseq\1;ncia, restriçio ~ opor a 

plena utilizaç~o da mencionada irea pela Firma inte 

ressada. Esta C~rtid~o far~ f~ perante a Superinten 

d~ncia do Desenvolvimento da Amaz~nia - SUDAM, de 

acordo com a Resoluç~o n~mero 34, de 14 de maio de 

1.968, do Cor-s e l hc Delit.·2;r~t~v0 daquela Sup<?.r'intendê_~ 

eia. 

Brasília, 17 de julho de 1.974. 

ISMARTH DE ARAUJO OLIVEIRA 

=Pre.sidente.; 11 
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11não havendo em consequência restriça 

a opc r & p Le ria utilização da menciona 

da ar-e a .•. 11 

Acreditando que o nosso Pais, tratas- 

se as coisas de maneira séria, o Impetrante implantou modelar 

estabelecimento agro-pastoril, onàe hoje estão empastadas '· 

mais de 8.200 cabeças de gado vacum tendo a própria Fundaçio 

Nacional do Índio, embora dando valores ridiculos, reconheci 

do e atestado a existência. de inúmeras benfeitorias, como 

consta do documento junto sob n. 04. ~· 
Assim, incontroverso e documentalmen 

te provado está que o impetrante adquiriu um imóvel rural 

é dele proprietário e o será, por disposição de Lei Federal , 
(Lei de Registros PÚblicos) até qu~ seja a sua matrícula ou 

registro cancelado; incontroverso est~ ainda, o que se prova 

com documentação da própria impetrada, que o impetrante des 

;fruta da posse do imóvel e ali possue inúmeras benfeitorias ' 

que, inclusive, foram por ela r-e Lací oria da s . 

Ocorre que nos ~ltimos dias de agosto 

o Impetrante recebeu do então, e já não mais, Presidente da 

fundação Nacional º'"' Índio um o f Lc.í.o j n t í maç áo , nos t.e rrno s se 

g,uintes: 

"Brasi 1 ia, 23 de agosto de 1. 985 . 
.,, .. ~ .... ~ 

._ OFÍCIO 

DO 

I!:. 870/85/PJ /PRES. 
_., - - ----·- 

Presidente da FUNAI . -·· 
Ao Sr. HfLIO PEREIRA DE MORAES 

Assun~o Sol i c í t aç~,.~ 
... - -- _ .. ., 

' - " - - . .:. . • i 
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que providencie ~- retirada de um rebanho de bovinos, de 

propriedade ou que esteja sob a guarda de V. Sa., den 

tro do prazo de 30 (trinta) .. dj as, a contar do r-e c e b í me n 

r o de s t e , :::: qual se encontra no lugar denominado ''Fazen 

da são Domingos", localizada no interior da Area Ind:i 

gena Vale do Guapor~. Município de Vila Bela da Santis 

sima Trindade, MT. 

Outrossim, informo a V. Sa. que a Por- 
s; 

taria nQ 1125/85, proibe o ingresso, trinsito ou perma 

nência na aludida área de pessoas ou grupos não Índios, 

salvo quando autorizados por esta Fundação e desde que. 
J 

a atividade nio seja julgada nociva ou inconveniente ao 
processo de assistência aos Índios.· 

Isto posto, esclareço a V. Sa., que d~I 

corrido o prazo dado, a FUNAI estar~ isenta de quais 

quer responsabilidade. nos termos do Art. 958, do Cbdi 

go Civil Brasileiro. 

Na oportunidade apresento a V. Sa. pro 

testos de consideraç~o e apreço . 

GERSON DA SILVA ALVES 

Presidente 

Ilm~ Senhor 

HÉLIO PEREIRA DE J.10Hf.i.::S ~ 

Alameda Franca nt 9JO - 52 Andar. 

SÃO PAULO - SP. '1 

Ent;u, temos mais um fato incontrov~:- 

- ç;. - 

e::;,... r-. •• ·•·1, os arrt e s 2·i ;n11 ·•·1..: oue riao "i~·· e i.de de a l t a ín,~·-i- - 
._._ -· __ ,.... ' - ••••• _ 4 •••••.•• , - ,. •••.•••• !"-·~ - •, '"'- ---1,;t •..•. 

e. ., 

r . ; . .. ' 

·- 
!''= :i t os Lr.o •. ,~.:. ,.::- . , ·- o··~ 

· ·~ t r-ada , r. .~.... " ' •. 
.:;.11. '- :. ' -. 
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trante est~ na poGse do im6vel e ali possue bens e benfeitori 

as, pr-e tende. que o me srno o de s ocupe no prazo de 30 dias, fi 

e ando ali proibido e, transito ingresso ou permanência de pe_~ 

soas ou grupos nio Índios e, isso ~udo. pretende a Impetrada 

por seu próprio Império, sem se socorrer de qualquer medida' 

judicial, procurando fazer justiça pelas suas próprias mãos. 

Esses fatos incontestáveis, que não ' 

refletem qualquer discussão incomportável no Mandado de Se~~ 

rança, revelam a violação flagrante dos§§ 32 42 e 222 do ar 

tigo 153 da Carta Magna. Indubitável que o Impetr.ante 
. 

esta 

na posse da área e ali tem inúmeras benfeitorias que embora 

muitas, para o caso de que se trata, pouco importa a quantid! 

de e valor. Importante~ çue as tenha e que esteja na posse. 

1. 

Indubitável também é que o Impetrante tem direito ao proce~ 

so, isto é, tem direito de só praticar o ato pretendido, por 

ordem de autoridade competente do Poder Judiciirio e, em con 

tra par~ida, a impetrada sb tem o direito de coagir o cidadio 

a pr~tica ou ?bstençio de ato atrav~s da Justiça. ·sb a ordem 

Judi~ial ~ bastante forte para substi~uir 2 voliçio do ín 

:, di\'jduo. A sua vontade so se substitue pelo decreto judjcial 

que se profira em processo regular. O direito a esse preces- 

so regular representa uma das garantias do individuo contra 

os -L.. adm í 1- 1·· e:, t: • ·- r-; ·· - - •.••.•••• J <l ':" ~ ... ~ • 

vê-se, po1 s, que de. um lado existe o 

d í r-e í to 1 :iquido e certo do impetrante d e se sujeitar só e un_! 

carnen te .:-1 d e e i são judicial e d e ou i.:1:0 .a orne aç a . de violação ' 

desse direito por ato ilegal da Impetrata. (Lei 1533, artigo 

l!! in fine. 

pr-oc e s s. 

Em memo r-e.v- I i;-,~tudo s ob r-e o uiren·:~ ·· 1 
j ~ :t ri :?" 1: r, ,· ! ·, . ...- 1 ~ E:.. 1~' i 11 r · ~ • - ' .. ~ - .. , - : ao 

t-::\1€' occc---: ~. 1 . 
• f -l ! ,_____ ------- 
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11Com efeito, entende-se por "due. 

process of law", aquele conjunto àe garantias cons 

titucionais do processo que, é: partir do ar t . 39 

da Magna Oa r ta de 1215! t u t e La os direitos pr:oce.~ 

suais dos litig~1tes, dando ao processo configura 

çio nio apenas t~cnica, mas tamb~m ~tico-politica 

(cf., de nossa autoria. As Garantias Constitucio 

nais do Direito de Ação, Rv. Tribs., 1973; Os 

Principies Constitucionais e o CPC, Bushatski 

1975, p. 3-7). 

·' 
Entre nós, o art. 153, §4º, da consti 

tuição Federal ("A lei não poderá-~xcluir da apre 

ciaçio do Poder Judiciirio nenhuma lesio de direi 

to individual") consagra, no plano constitucional 

o próprio d:i r-e í to de açã·o: o direito à prestação 
jurisdicional. Mas não é apenas este o conteúdo 

da garanti.a. Já o af'd rmav amo s, nas Garantias Cons 

titucionais (p. 156); repetiamo-lo na Teoria Geral 

(p. 51) e o frisamos nos Principias Consti tuc.io- 

nais: 

1'Mas :isso ainda não é suficiente. Nao 

oo direi to ,àe ação. para que se asseg.~ 

rem ao individuo os meios para obter o 

~ronunciruDento do juiz sobre a raz~o ' 

d~ pedido. t necRssario, antes de . . . 
'. -,.is nada , que po r .::fi·ei to de aç.ão 

- - Jrnp Le s c,rder.:-.-- · :: aros. 
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dido, o dispositivo representaria uma 

garantia constitucjonal, cujo conteú 

do~ 0 direito ao processo. 

Parec~ defluir, portanto. do texto 

constitucional, uma tutela jurídica ' 

menos genérica e abstrata do que a 

mera obrigação de resposta do Estado, 

perante o pedido do autor: o texto 

também deve garantir a tutela dos di · 

reitos afirmados, mediante a possibi 

lidade de ambas as partes sustentarem 
,' 

suas razoes, apresen~are~ suas provas, 

influirem sobre a formação do conven 

cimento do juiz, através do contradi- 

tório. O principio da proteção judi- 

ci~ria, assim entendido, substitui , 

no processo civil, as garantias const· 

tucionais de ampla defesa e do contra 

ditÓrio, explicitadas somente para o 

processo penal" . (Principies, cit. . , 

F~~~ ~studo veste-se cowc luva a hípb 

tese em e x ame . A pret.'=';,s~c. dá Impetraàa ame aç a violar escan 
~ 

caradamen te direi to que é &~~(::·8uraào no § 4 2 do artigo 153 da 

Carta Magna. Repita-se. o .In.p e t r-arrt e está na posse do imo 

vele ali te,n'benfeitoriae - fato inconLrovers0·e que nio de 

pende de mais provas; 2 imp~trada ameaça tir~-}o da ire~·~em 

se utilizar do processo :.. !"é.--..···: -e., em Le i , havcr.uc just.o receio 

. ,,r.; a r,"'ric··· ,--;--·-·-·)·.:. pc i .. ,•,i..:::, • ; lí - .... ...,."""- ',...-J.J -..&!--1-"' • ··- '...Jl.·91..--. - 

• - 1 
• _.,. ~ ~ i!": •. :.Jl1C ..•.. ·- l 

' - ... s : ; ~... ~.,; ~l- ~. ..1 =·-. .• .J - ••. L 
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da em face do oficio já mencionado. 
As s í.in , o .í n.pe t r-an t e merece o amparo ' 

do mandado de segurança para gara~tir o seu direito de, em 

processo regular, discutir e fazer· prova de seu direito, tal 

como lhe assegura o§ 42 do artigo 153 da Constituiçio Fede 

ral. 

Al;m desse direito por si sb bastante· 

ao de~erimento do Mandado de Segurança, h~ ainda que abordar 

o desrespeito a garantia constante 

Constituiçio Federal. 

do i 22 do artigo 153 da 

Diz a Carta Magna: -· 
11§ 22. É assegurado o direito de pro 

priedade, salvo o caho de desapropr~! 

çao por necessidade ou utilidade 
. 

pu 

blica ou por interesse social, media~ 

te pr~via e justa indenizaçio em di 

nheiro, ressalvado o disposto no art. 

161, fàcuJtando-se ao expropriado 

aceitar o p8gamento em titulo da divi 

da pGblica. cem cliusula de exata cor 

reçao monetaria. Em caso àe perigo pÚ 

blico iminente, as autoridades co~pe- 

p a r t J :u} itl', :-.:-.:segurada ao proi:.•ri e tár_! 

e i?1i'.:'1.i:..~<,·0,7, ulterior." 

Iia í cJ1:ctd't'0 ~ue no Bras_il o r·espelto, 

a p r-op r í ectade privada sofre tem; erf.1:nen"t:os nos casos de desa - 

pr-op r-ã aç áo por- uti 1 i.dade pÚbl :i ç :. ·/.1 :tnteresse soei a l , me d.í ante 

pa~ê. (;li: d í.nrie í r-o e procésso J ·~ •• · r-bem , 
' 

. 
e, se, no 

~ admite o cup e 

r • , •. • 
•.• \ J. - •• 

t 

--- - ------ 



-u:»: f})(l11J/H'U. J, tf3nrrN:i <n. 
OAB-MT N ° 19& • CPF N. 0 00) sze f>\1,53. 

/li"riu s.; (~1·u(t1S s: :}Jompeu ,?,, tl~m•1•c,s fhs!-O 
0A8,MT N e 2 oco . CPF N. 0 2ú5 857 151,87 

fls. 16 

pretensio ad1ninistrativa da FUNAI, n~o se enquadra em nenhum' 

dos casos. Nem há desapropriação e nem perigo trninente. Não 

havendo a propriedade privada sobrenada a qualquer investida. 

Como sempre acontece a Fundação Naci.~ 

nal do Indio tentará, desviar a discussão para dar a mesma as 

roupas de matéri.a de alta indagação, campo fértil para fugir' 

da decisão judicia:. Dirá que o impetrante não tem direito 1 

L-,: 1 nenhum porque o ar-t í-go 198 da Carta Federal, tiraria dele 

qualquer possibilidade. 

O mandado não busca discutir se o im 

petrante é bom ou mau II domí.nus " o que se d.iscute é que ma.!! 

tendo uma situação r"actica incontroversa., ·acobertada pela 

lei tem direito de ver essa mat~ria discutida e julgada pelo 

poder competente e de se submeter a. um processo regular.Esse 1. 

o ponto nodal da questão. 

O outro ponto que se prende ao direi- 

' 

te de propriedade é abordado como complemento do primeiro. A 

Lei de Registros P~blicos e o C6digo Civil asseguram ao pro 

priet~rio, enq~anto nio cancelado o seu registro, o direito ' 

de usar gozar e dispor do bem. Esse conteudo do direito de 

propriedade é também ameaçado pela Impetrada quando adverte' 

que na ;~ea de propriedad~ do Impetrante n~0 permanecem pes 

soas ou 5rupo nio Índio. 
r 

C titulo de propriedade do lmpetrante 

nnda tAm de ver com a artico 198 da Constitujçio Federal. Co 

mo c cris t ou ào relato ini c í a L, todos os ti tulos que compoêm a 
• J,I• 

F/1.7..ENt,; SÃO DOMINGOS, aa í.r-am do patrimônio do Estado de Mato 1 

G;·c:E:c:. é-·ntes da viger,cia :::!::: coris t í t:uição de 1.967, "t.e ndo ~i e·:· 
···~· ; ,..,,!.:'";; .4-u1· ,...a-"' u .... "' .. ~ "' .. ,., - L, '..r -· 

- : 1 .. c t eçac rJ, ... ·~ -::w:-.' 6- • '"" 
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siJvicc,Jas depelldia deles estarem nelas permanentemente loca- 

lizados (art. 216). 

O eminente Minjstro CARLOS MEDEIROS DA 

SILVA em s.eu p ar-e.ce r- publicado na Revista de Direi to Adminis 

trativo n. 122, p~g. 384, 1ª coluna, fine, sobre a discrimin! 

c~o de terras eventualmente habitadas por silvicolas, esclare 

ce: 

n , 1/6Ç; 

re. 

"0 entendimento do texto de 1946 (Con.s 

tituição.Federal, art. 21.6) era portanto, de que 
11localízação permanente" ou a '1constância da pos 

se11 eram os pressupostos da proteção constitucio- 

nal dispensada aos silvícolas, no ·que concerne as 

terras por eles habitadas. 

Esse requisito era fundamental para a 

discriminação das terras dos indios11• 

Ensina MIGUEL REALE: 

110 no11Jadismo ou a mobilidade dos sil 

vícolas n~o autoriza, todavia, a Uniio Federal. a 

ex t.ende r 11ad libi.turn" por ato unilateral dê: puro 

arbitrio a ~rea que o artigo 4., IV, da Emenda 

Constitucional n. 1 ,_de 1969, lhe c orif'e r-e . A admi 

entre as tribos e o }erritbrio a elas indisµens~ 

vel a fim de manter-se integro e intoc~vel o tipo 

de vida que lhes~ prbprio. n~o rest2rian1 mais 

terras devolutas para gra~de n~mero de Estados ne1n 

sobraria espaço para as propriedades pr.ivadas". 

O a r t Lg o j ---~ ~t"·-~t"': t uc-í .. -.- ... .&l 1 - , - ..,., _._,J \,,, ., •. __ 
i 

~l n~: - a interpret~~~- "·--t 4-" - -,- ...•. 
1 
1 ,,..., l 

' . ~ • 1 
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O Ex. Ministro do Supremo Tribunal Fe 

deral Professor CARLOS MEDEIROS DA SILVA, em parecer publica 

do na Revista de Direito Administrativo n. 122:384-411, escl! 

r~ce: 11Todo o território do Brasil foi primeiramente habita 

do por Índios, e a Constituição não poderia restituir-lhes to 

do o territbrio, mas a esse absurdo levaria uma interpretaçio 

desatenta ao espírito e alcance da norma constitucionalª. 

. . A proteção e a posse das terras habi- 

tadas pelos silvicolas é norma constante e reiterada em nos 

sos textos constitucionais, a partir de 1934. As Constitui- 

çÕes de 1934 (artigo 129), a de 1937 (artigo 154~, -e, a de 

1946 (artigo 216), na v~gência da qual :foi alienada pelo Esta 

do de Mato Grosso a área SUB-JUDICE dispunham como pressupos 

to fundamental a proteção possessÓria das terras dos Índios a 

sua localização permanente. 

PONTES DE MIRANDA, comentando o texto 

do artigo 216 da Constituição Federal de 1946 adverte: 

"0 texto respeita a posse dos s í.Lv í co 

las posse a que ainda se exig~ o pressuposto de 

localização p e r-mane nt e " ( COMENTÁRIOS À CONSTITUI 

ÇÃO DE 1.46 , ED. 1953, .v . S, p. 35'). 

1 .•.. ''localização pe r-marie n t e " (PONTES DE r 
MTRANDA, OB. CITADA) :foi o ponto de referência 

ou de incid~ncia a proteç~o constitucional, 

11:ão teria sentido ''prático", nem ra;:-~ 

z o a ve L, come· adverte CARLOS J•J/~;.°IHILI'J•.NO dar eí.'.ei t, 

retroa t í vc ;e; .::roteção po s s e s ec :-·i;,., em f av or- ~-:::~~ • 

s í Lv i cc-Lv-. . " 1 
l 

l .::,., . . ' • 1 1 ,._, ..•. ., '\. . ·' - 
l 

- _ .. .;~e Ge .::.:~.:, 1 •••• > 

aos se•,·,· ... 

• 
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O insigne jurista CARLOS MEDEIROS DA 

SILVA, no citado parecer (RDA 122:384-411), con 

s í gna que "ae houve direi tos adquiridos estes hão 

de ~roduzir efeitos se a aquisiç~o ocorreu anteri 

ormente a promulgação àa Emenda n. 1 de 196911• 

E, pro_ssegue o EMéri to Ministro "a re 

grade que a norma constitucional tem efeito.imediato e geral 

nio implica na sua~etroatividade, salvo quando esta decorra' 

de disposi t·i vo expresso e inequÍ voco, acrescentando I e isto 

nio a~ontece a nulidade, decorrente da inalienabilidade das 

terras habitadas pelos silvícolas cominadas n . ·1 do artigo .. 

198, da Emenda Constitucional11• 

.. 
O Supremo Tribunal Federal ao julgar 

o MANDADO DE SEGURANÇA N. 20.234, através da palavra do minis . - 
tro CORDEIRO GUERRA, manifestou a sua apreensão e necessidade 

de uma interpretaç~o escorreita do artigo 198 da Carta de 

1967, disse sua Excelência: 

"Sr. Presidente, estou de acordo com 

o eminente Relator, mas desejo explicitar a minha 

apreensão, em face do art. 198, §§ lQ e 22 da 

Constituição Federal. Creio que esses artigos - . 
ainda nos darão rnui to t r-ab a.l.ho , porque a serem .i n 

terpretados na sua,literalidade, teriam estabele 

cido o confisco da propriedade privada neste Pais 

nas zonas rurais, bast'ando que a autoridade admi 

nistrativa dissesse que as terras foram, algum . . .. 
dia ocupadas por silvicolas. 

Ora. n6s somos um Pais de ímigraci0 , 
. ' • l 

·- 1 
um Pais con t-f nen t aj , em que e, homem c í.v í Lf zado • j 

! abre c am í nno :·~1·á a criaç;2r, ' . e: ~;1:::u I mpe.r í o. - ., i 
. l 
- . ! se fez sE->rnp;·-~ •• 

, 
~traves :.;.:.~tc.r"jõ.1 f! c·.1~ta 

~ . 
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aborígene. não só no Brasil, como na América do 

Aorte, na Austr~lia, na África, na Sib~ria, em 

qualquer parte do mundo. 

O que está dito no artigo 198 é mais 

ou menos o que est~ dito no artigo 12 do primeiro 

decreto boschevique: "Fica abolida a propriedade 

privada. Revogam-se as disposições em contrário. 

Isto ent~a em choque, evidêntemente, como o art .. 

153, § 22, d~ Constituição ~~deral, que assegura· 

a propriedade privada. O CÓdigo Civil assegura a 

posse. De modo que toda essa legi§lação tem de 

ser inter~retada com muito cuidado. Diz-se no 

§ 12 do artign 198:' 

"Ficam declaradas a nulidade e a ex 

tinção dos efeitos jurÍdcos de qualquer natureza• 

que te~ha por objeto o domínio, a posse ou a ocu 

pação de terras habitadas pelos silvicolas11• 

No meu entender, isso so pode ser a 

plicado nos casos em que as terras sejam efetiva 

mente habitadas pelos silvícolas, pois, de outro• 

modo, n6s poderlan1os at; confi;car todas as ter 

ras de Copacabana cu .. T3c:é.i:·epnguá, parque ja foram 

ocupadas pelso Tamoios. Diz ainda o caput ào art . ., 
198: 

11As terras l iab í tadas pelos sil vi coJ as 

são inalienáveis nos termos que a lei federal de •...... ·- 
~~rmjnar, a eles cabendo a süa posse permanehte•e 

~~c~nco ~econhecido o seu direito ao usufruto e ... -· 
cl1~·vo das riquezas r~turnis e de toia~ as utJli 

r-e Las e:~istc .... :,,., · i 
' - • 1 ; .. ________ ]. 
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Pressupõe efetiva a ocupação das ter 

ras pelos silvícolas. De modo que, na espécie há· 

evidente, v~rios problemas bem ressalvados pel:o 

eminente Relator entendo que o possuidor legitim~ 

do por títulos ~ecebidos do Estado, em priscas 1 

eras não pode ser espoliado do fruto de seu traba 

lho sem indenizaç~o. Quando o civilizado invade 

o territ6rio indigeni e se estabelece pela força 
' 

nesses casos, se há de aplicar os§§ 19 e 29 do 

artigo 198, mas não no caso do colonizador, do 

desbravador do Pais. Deixo assim, isto bem ela 

ro, como avant premiere do meu pensá~ento, porque 

não me deixo levar por um sentimehtaiismo mal ori 

entado, que pode conduzir a atrofia do Pais, ou a 

inquietação rural, com resultados imprevisiveis". 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar 

a AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA n. 278, proposta por OSWALDO DAUNT 

SALLES DO AMARAL, onde tivemos a honra de sustentar a tese 

em nome do Estado de Mato Grosso, que da liça saiu vencedor ' 

são muito claros os ensinamentos do MINISTRO SOARES MUNHÕS: 

. 
''Verificado que nas ;terras em causa 

não se achavam localizados I permanentemente, sil 

vicolas (art. 216 da Constituição de 1946), à ~P~ 

caem que o Estado de ~ato Grosso as vendeu ao au 

tor (1959), pois que foram levados para elas de 

pois da criaçio do Parque Nacional.do Xing~ 

( 1961), válidos são os ti tulos de propriedade. .do 
Suplicante. e a Uniio nio pod~ria ter-se apropri! 

do do imÓ·,e: sem prévia de s.apr-opr-Laç ào . f~~~ 1 
- 1 -o, como o tez. por livre e:;··-:;-.:, pr-a ta oou es~l'-1 -----,· - ------------- ·-.------------ ~ 

' lho !'-::- •. ,. 

,- ; •• -i •..•. - ,;:: ,,._ 
li ••• ,..... \, •• ' ~ . . ---·--. 
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da procedente". 

11Quando do descobrimento do Brasil 

os lusitanos ton1aram posse das terras descobertas 

conforme a legislação romana, acolhida pelas Orde 

nações do Reino em vigor. Os direitos dos autocto 

nos, que habitavam em parte delas, não foram res 

peitados (Parecer do Prof. Cretela Junior, fls .... · 

43)11• 

11A Constituição de 1891, art. 64 

transferiu aos Estados membros o dominio e a posse das terras 

devolutas, cabendo a União apenas a proção de -·território indis 

pensável para a defesa das fronteiras, fortificaç~es, constr~ 

çoes e estradas de ferro (fls. 448). Entretanto, a Consti- 

tuição de 1934 excluiu do domínio devoluto estadual as 
, 
are as 

na posse de silvicolas que nelas se acham permanentemente loca 

lizados (art. 129). A Carta de 37 (art. 154) e a Constituiçio 

de 1946 ( art. 216) mantiveram esse regime. De seu turno, a 

Constituição de 1967 (art. 186) e a Emenda Constitucional n. 

1 (art. 198) também asseguraram aos silvicolas a posse das te_!: 

rasque habitam, mas incluirrun, entre os bens da Uniio, ., 

porçio de terras devolutas indispensivel a segurança'e ao de 

senvolvimento naciona.i,s11 
11e as terras ocupadas pelos silvico- 

]as (ar t . 42). 

O Profeisor Miguel Reale, d8pois de 

relembrar as djsposiç;es constitucionais que acabam de ser men 

cionadas, assinala, em parecer que se ahca por cbpia nso au 

tos, que, não obstante as variações te~minolÓgicas ocorriàas ' . .• ·- 
desde 1934, o que o texto constitucional tem tido em v~st~ e 

exclusivamente D defesa da posse dos Índios que ainda vi.ven,; 

margem da c.i vi 11.z :.i.çâo nac í ouc L, cons ti tuinào 
, 

r.uc ·1 : c-s 

~1 r 

- ---·- 
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tuido a expressão 'ªposse de terras de sil vi colas que nelas 

se acham permanentemente. local i z ado s!", por es t a outra: "pos - 

secas terras que habitam'•, parece-me evidente, observa o i~ 

signe pareéerista, que só integram o patrimônio da União aqu~ 

1 as glebas que podem ser consideradas "h ab í ta das pelos ind.ig~ 

nas, nelas se lcoalizando", com todas as caracteristicps de 

uma tribo, sedentária ou nã.011 ( fls. 450). 

Observa ainda o eminente Professor 

V I que 110 nomadismo ou a mobilidade dos silvícolas não autoriza, 

todavia, a União a estender 11ad libitum", por ato unilateral 

de puro arbítrio, a área que o art. 42, item IV, da atual ~· . 
Constituiçio lhe confere. A admitir~se a inexist;ncia de uma 

11 relação proporcional. 'en t r-e as tribos e o terr·:i. tório a elas 

indispensável, a fim de manter integro e intocável o tipo de 

vida que lhes é próprio, não restariam mais terras devolutas 

para grande número de Estados, nem sobraria espaço para as 

propriedades privadas 11 ( fls. 451) .. 

Pontes de Miranda nio diver~e do ponto 

' ' 
ª• \._) 1 de vis ta de Miguel Reale, porquanto, comentando o art. 186 da 

Constituição de 1967. acentuou que o. texto respeita a posse do .. 
silvicola, posse a que ainda se exige o pressuposto da penna- 

n;11cia (Comentários a Constituiçio de 1967, tomo VI, p~gs. 435 

e seguintes). 

Ess& questao já foi objeto de decisões , 
do Supremo Tribunal Federal. 

No MS n. 20.215, o Rela~or, eminente 

Ministro DÉClO MIRANDA, em í tiu, em seu voto, consideraçõ~~.Nque 

se a1inam com a dou t r-Lna de Mi.Çuel Reale e .de Pontes de Miran- 

1 
' ~ ! 

t-e.rras em <"ã\!!:.::. •• '"=";( 

sao ocup~ ·,"" .. • ":• r :-- ~ , ~ . ~ ~ -- 1 - i 
,. • 1 •:J. ~~~ 1 de. ~s j 'í·· · 

--·--- 
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sua transmi.ssão a particulares pelo Estado de Ma 

to Grosso, os títulos dos impetrantes, a admitir 

que tenham regularmente essa origem, sobrenadariarr 

a impugnaçio que se lhes viessem a fazer sob esse 

aspecto". (ACor. 278 de 10.08.83). 

Disso se conclue que hoje não há mais 

nenhuma nebulosidade sobre a não incid;ncia do artigo 198 da 

Constituição Federal nas vendas feitas anteriormente a 1967. 

A vedação constitucional só existe nos moldes do &rtigo 216 da 

Constituição de 1946, onde se exigia a posse permanente. 

Dir-se-~ por certo, que a pretensão 

do impetrante seria impertinente neste ponto porque desejaria 

discutir posse percanente ou não, matéria e prova incomportá 

vel do WRIT. Não é disso, todavia, que se cuida. 

Na hipótese temos a prova concreta qu~ 

a venda pelo Estado foi feita no vigir da Constituiçio de 

1946, basta que se confiram as datas constantes da certid~o 1 

fornecida pelo Cartbrio Imobili~rio. Temos ainda a prova con- 
, 

ereta que na area nao estava permanentemente localizado ne- 

nhum grupo ind:igena. Essa prova está tanto na certidão meneio 

nada e já transcrita como na "anuí aç ao da, certidão", onde se 

diz com todas as letras que a área é de simples perambulação: 

~Considerando o parecer de fls. 11 a , 
15 do servidor Dr. José Corbelino, advogado àa Si 

DR, que , fundamentado no ar-t . 198 da Constituição 

Federal, opina no sentido de "se·negar em fornecer 

a "Certidão Nega ti v a " pre ten,àida pela firmº.:: "po s tu- 

lante até que ve nha a ocorrer, de modo .defj n5. ti v-: .. 

que a í.nria r- : • • ; r.tt. "' 

, ... r .. c.i · • •" - .• - •.. - .. ,. .•. - 

--~----- .. 



ct1ft1nJt'-r f/)ôrtrfH!H c.9<' rf3CT.rrt•s O[-;l/,c, 
OAU-MT. N• l!JG - Cl'F N• OOl.!12Ci.51 l-53 

/il,irici ,?m. cqrtiçns d3 . .fJJc,mpeu be. tl3arrc,s @ôsso 
0:\11-MT. Np :.?!130 • CPF Nº 21i'i.B57.J!il-37 

fls. 25 

veruo e que se encontra definida pelo Decreto n2 

68.368/6811• 

Considerando o Relatório de 06 de fe 

vereiro de 1974 da lavra do sertanista Frederico 

Paul Tolksdprf (fls. 16) que assim se manifestou: 

"Como foi vendida só a parte Sul da fazenda - 8 

mil alqueires a maloca ficou fora da área compra- 

da pela SORANA. Mas estes Índios ainda circulam 

tal &rea, devido ser esta a ~rea 6nde encontram' , -; 

suas caças". 

Assim ainda no segundo tema o direito 

~avorece ao Impetrante não existe mais a alta indagação prob~ 

tÓria ou mesmo a alta indagação do direito postulado, porque 

j~ em virias oportunidades o Supremo Tribunal Federal sufra 

gou a tese do respeito aos titulso expedidos pelo Estado de 

Mato Grosso no vigir da Constituição de 1946. 

Ante o exposto requer a V. Exa.: 

1 \.....-· 
a)- a concessio da medida. liminar para que sejam 

suspensos os efeitos do oficio n2 870/85/PJ/ 

PRES.~ datado de 23 de agosto ~ltimo, porque, 

se encontram· presentes, d~ forma evidente 

a re.levância dQS fundamentos da impetração 

•• 

11fumus boni juris11 e a i.rreparabilidade do 

dano que resultra.ria na ine1icácia, da medida 

se concedida a final. Devendo ainda ser leva 

ào em conta que gaào se rem~nejado fora das 

épocas próprias e a manutenção das pastagens . .. •.... 
se for abandonada trarão' prejuízos incalculá- 

·,eis; 
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através de oficio remetendo a 2ª via da peti 

ç;o e documentos, para Rue preste as in~orma- 

ço es nc prazo legal; 

e)- seja concedido a final o WRIT, para assegurar 

ao Impetrante o direito liquido e certo de de 

fender o seu direito em processo regular, afa~ 

tando a possibilidade qo ato extrajudicial e 

ilícito pretendido pela Impetrada. 

,; 

O presente MANDADO DE SEGURANÇA tem 

valor inestimável, atribuindo o Impetrante o valor simbÓlico 

de CR$ 500.000, só para efeito de custas. .... 

Espera De f'e r-Lmen t o . 

Brasilia, 16 de Setembro de 1.985. 

~ 
F.JÍHO 
/ J 
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na~ur~za· oo mandado de segurança náo corn~cr~~ ~:lL~~~ 
batória, só c2bívei no âmbito das_ vi?s ordinári~~- 
- A~eio desprovido. 

A C O R D A O 1 
. . 

vis t os e r e }. a t a d o s e s t e s a u lo s em que s ão _p a r t ~ s. 'a s a e :. ;:, a 
indicadas . 

Deciae a Tetc~·ira Turma do T~ibunal Federal d~ Recur':os, 
~ o :-h 1J r: ü n i m .i o a,. d e , íi r::g a r p r CJ v i m e n t o à â p e) a ç 3. o , n a f o rm ê de :::- e 
lat6:ic e notas taq~igrãficas anexas, que ficam fszenao pert~· 
.'i~.~rante do presente julg_a.d.::i. -· . . eu ': ;. r· C' ••• a m o d e · l o i 
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EXTRATO DA MINUTA 

' 

quer Scartezzini. Apte.: Hélio Pereira de Morais. Apda.: Fund~- 

. ç§~ Nacional do lndio - FUNA1. Advs~: D~s. Salvador Pompeu de 
Barros F fl h o e Ou t r os , J o~ é "C orbe l i no . t - . 

AMS 101.954-MT (4425510)_ Rel~: Sr. Mihistro Fla- 

l - 
,• 

. 
Decisão: A Turma, por unan Lrn í caríe , negou p r cv imen 

to à apela~ão (3ª Turma - 30.09.86). 
1 

Votaram de acorde com e Relator os Srs. Ministro$ 

Nil.son Nav~s e .Geraldo f.oD_JJ~_les. Presidiu o julgament.o o Sr , r-E 
nistro Jos~ Dantas. 
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APELACAO EM MANDADO DE SEGURANÇA NQ 101.954 - MT 
·(REGISTRO 442:5510) 

' 

V O T O 

O EXMO. SR. MINISTRO FLAQUER SCARTEZZINI: 
Sr. Presidente: 

.,.,. · ~---· O Autor visou com o p r e s erit e· mandado de . segurança 

impedir que a FUNAI construisse benfeitor~as em terr~s de sua 
propriedade,_ sem p r é ví a indenizaçã"ó em "ôinheiro. · 

Incensurável, .no meu entender, ar. decisão àe pr: 
me i r o grau que , 1 i minar me n t e i 11 d e f e r i u o ma n d.a m u s , ·«; ê s s a l v a n d; 
ao 1mpetrante as via~ ordinárias, 
o ~eguinte trecho, verbis: 

sendo de se dest-a-car . ,_ d-a meswa 

"Não há prova de que a área deva .s e r con 
siderada área indígena ou se seria "área de si";;;_ 
p 1 e s per a m b u 1 a ç ã o 11 • ( f 1 s . l 4 ) .. · 

' . 

Demaís disso, a via eleita para a defesa 
oo dl~eito apresenta-se-me como imprópria. 1 

.1 
! 
1 
' 

Mera alegações quanto à consumação de ato. 
ilegal, desacompanhadas--de··prova . do cume n t al e p r e 
e o n s ti t u í d a , t o rn a m i n e e r to e· i 1 í q ui d o o p t: e t e n s D 
d í r e í t o .. 

L:· Não pode, des~arte1 socorrer-se da açã~ 
constitucional do mandado de s e çur anc a I que tem· 
por pressuposto.a apresentBçãc de prova oeite 
jaez, não comport~ndo, t2l via ang0stia, dileç~o 
'p r o b a t ó ri a , só e a b í v e l r; e- â íil bit o d as vi as . ;:; t: .:í i n i 
r í a s ;" ., 
Evidente~ente, comt b~m 2sseverou o douto Julgeoo~ 

Monocrático, se n~o restou provado se~ e érea consid8rada indíoe -- 
na ou área de simples perambul2çãc, e ~ais, nêo restando concre 
t ame n t e comprovado o ato .í rapupriadc , é e v í deo t e que 2 apur a ç ãc 

107.048-57 

., 
.. 
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desses fatos está a exigir dilação probatória incompatível c orn o 

w r i t. 

comprovar a_ 
tir, não se 
apenas tece 

. 
-~ 

O ofício de fls. 21, com que o Impetrante pretende 

existência de direito líquido e certo, no meu se~ 
presta para tal fi~, eis que, no mesmo, a Impetrada 

co~siderações s~bre o seu dever de proteger, defen 

der e assistir a família indígena,. não declarando que iria cons 
truir be~~~itorias em áreas de propriedade do Suplicante. 

' 
N§o estou, também, a vislumbrar direito líquido E 

. -- certo, requisite este indispensável para o cabimento dõ ação m~n 
t . • • - 

d ame n ta 1 , s: ;:, z ~ o porque . -s ou p e 1 a e o n f i r ma ç ~ o d o v . d e e i s ó r i o ri"' 
i 

primeiro graui. 

çãc. 
'. Com es~as cansiderações,'·nego provimento~ 
~ 

apel2 

J • :E o meu voto 

' i 
1 

r • ·-t-----· 
l ' ..,. . ..). . 
! 
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R E L A T Ó R I O 

f 
O EXMO. SR. MIN!STRG.FLAQUER SCARTEZZINl: 

• irata-se de apelação interposta por Hélio Pereira 

.. 

de Mor~is nps a~tos de Mandado de Segur~nça que impetrou· contra 
at~ do repr~sentante local da FUN~:, que resolveu construir_ effi 

seu imóvel fbe rrf~i t.o.r ia, sem o seu consentimento prévio, por· se 
! . 

haver j ncó1forrnado ~om a r. sentença de fls. 3P~2, que, limina._!: 
mente, ind~fer ~u. sua. pretensão, por entenóer. que· não demonstrou 
a e>: is tênc(i. à de '1\ri rei te líquido e certo, por não haver provado 
docuq-12nta_l/rner...t·e, de. medo absoluto e ev í derit e , -o ato. impug~ado. 

! . <. --~-=· --- ----~--~ - 
· / : Sustenta o. Apelante em suas r e z ões -ríe. fis. 33/37, 

em sintesi, que~ lmpetrada estã ~!alando seu dir~ito de propri~ _ 

. dad~, co1 su~ atitude de vez que não hou~e prévia indenização em_ 
dinheiroj ~ qu~ pretende comprovar através do ofício de fls. 21. 

• . .1 • 

Assim, pleitei~ o provimento do seu recurso, para que o feito· t~ 
;. - 

nha prosseguimento na. pTimeira Instância: com ci exame de mérito . 

( - do V. f 1 5 _ ·- 4 2 I 4 6 , pelõ mantença 
(_, decisórió :eccrrido. - .•.. 

~ ~ -O feito veio 2 esta Instância Superio~, onde 2 dpu 

te Subpracu~edcria às fls. 54/551 ooina no séntido do i~p~ovi~~n 

·{ 

. 
! 
·/ 

i C'; _Q~S-5!7 
. . I 

./ 

./ 

/ 
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HISTÓRICO 

Em abril de 1976, HELIO PEREIRA DE MORAES adquiriu, 

por compra e venda, a Fazenda Amburana, no lugar Bom Jardim 

Município de Mato Grosso, hoje Vila Bela da Santissima Trinda 

de, com a area de 19.360 ha, devidamente delimitada. 

Figurou como alienante a rirma Sorana Comercial e I~ 

portadora S/A, que houvera comprado o oem a Braulino Basiiio' 

Maia Filho, o qual constituira a Fazenda Arr:burana pela unifica 

ção de várias glebas adquiri das a pe s soaà. que, media ta·-· ou 1rne- 

d1 atamente, delas se fizeram proprietárias em virtuoe de títu 

lo outrogado pelo Estado do Mato Grosso, no ano de 1960. 

Quando da compra do imóvel, que passou a denominar - 

-se Fazenda São Domingos, HELIO PREIRA DE MORAES dirigiu-se à 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, indagando-lhe da ocorrên - 

eia de aldeiamentos indígenas na área adquirida, tendo essa en 

tidade certificado inexistirem tais aldeiamentos, 11não haven - 

do, em consequência, restrição a opor à plena utilização da á 
rea pelo inte~essado11• Essa certidão tem a data de 17 de julho. 

de 1974. · 

Considerando 'a legalidade dos títulos de seus ante - 

cessores, oonseque_ntemente do seu, e mais o pr-onunc í amerrt o da ,, 
FUNAI, HELIO PEREIRA DE MORAES pleiteou :financiamento.da.SUDAM 

e com os recursos obtidos e os seus próprios, implan~ou mode - 

lar estabelecimenta ;agro· .•. pasto·r·J.'..i, no qual foram investidos 

«u J1 
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muitos·milhÕes de cruzeiros, possibitando-se o assentamento de 

8.200 cabeças de gado. 

Decorridos 25 longos anos durante os quais os terre~ 

nos estiveram pacifice:mente·no domínio e posse de particulares, 

por força de alienação ultimada por pessoa jurídica de direito 

pÚbtico - o ESTADO DE MATO GROSSO - decorridos 25 anos, a FU - 

NAI, por ~i-rnples oficio de seu presidente, notifica HELIO PE - 

REIRA DE MORAES para retirar, no prazo de 30 dias, o rebanho 1 

àe bovinos existente na Faz~nda são Domingos, bem como abster- 

-se de ingressar na referida área, nos termos da Portaria' 

1125/85, daquela entidade,pois se trata de terra localizada no 

interior da ÁREA INDÍGENA VALE DO GUAPORÉ. 

Estupefacto com tamanha desenvoltura e arbítrio, HE 

LIO PEREIRA DE MORAES impetrou mandado.de segurança contra o 

ato do presidente da FUNAI, distribuido para a 6• Vara Federal 

do Distrito Federal, pedindo lhe fosse assegurado 110 dire~to 1 

líquido e certo de defender o seu direito de propriedade em 

processo regular, afastando a possibilidade do ato extrajudi - ., 
cial e ilici1t,o pretendido pela impetrada". 

Prestando informações no~. a autoridade coatora' 
. 1 

desvia-se do que foi objeto do mandamus e passa a discutir a \ 

natureza das terras, ponsid~rando indígenas as que constituem• 

a Fazenda são Domingos, concluindo por invocar decisão em ante . - 
rior mandado de segurança, proferida em abril de 1984 pe~o Tri 

bunal Federal de Recursos, sendo impetrante o consulente - HE 

LIO PEREIRA DE MORAES, dizendo respeito também à Fazenda são 
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Domingos e tendo como autoridade coatora o Coordenador do Pro 

jeto Nambiquara. Nesse feito, postulava-se a certificação da 

natureza particular das terras em causa e consequente ilegali 

dade do ato do Coordenador, pretendendo inclui-las em seu Pro-. 

jeto. O Tribunal concluiu pela inadequação do writ, considera~ 

do a matéria nele ventilada de alta indagação, por reclamar,n~ 

cessariamente, para seu deslinde, prova pericial, incompativel 

com o rito do mandamus. 

Concluem as informações por afirm~r a impropriedade' 

também do novo~. pelas mesmas razões antes aduzidas. 

Ouvido o Ministério PÚblico, pediu a citação da Uni - 
- ao, como litisconsorte necessária, a qual, comparecendo, insis 

tiu na tese da impropriedade do mandado de segurança para o 

fim pleiteado. 

Pronunciando-se a procuradoria da República, como 

custos leges I sub scr-eveu a tese da autoridade coatora, ref'eren 

dada pela Uniio~ Acrescenta a isso a assertiva de que, se oi- .. '1 
móvel, em verd~de, esti~er na posse imemorial dos silvicolas,o 

ato da FUNAI não representará es~ulho, porque a·desocupação da 

área não estará condicionada a ordem judicial, porquanto, em 

situações dessa natureza, faz-se presente o poder de polícia 1 

' - i conferido a Administraçao, revestindo-se o ato de auto-execut,2. / 

r1edade. Mas finaliza insis~indo na tese da inadequação do·pr2 

cedimento, por iliquidez do direito (necessidade de prova peri 

cial). 
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i...'' •. -- -- .. --'--·-- J . "-~._ " - 
CONSULTA 

Atendido quanto vem de ser relatado, pergunta o con- 

sulente: 

A) Há identidade de situações entre a do writ prece 

dente e a focalizada neste segundo mandamus? 

B) Há inadequação do presente mandado de segurança' 

para a tutela do pedido nele formulado? 
C) Pode a FUNAI desconstituir administrativamente ti 

tulo de propriedade revestido de todas as formalidades legais? 

D) A auto-executoriedade dos atos administrativos e~ 

contra obstáculo nas garantias constitucionais deferidas aos ' 

cidadãos? 

~) É possivel alguém ser desinvestido da titularida 

de de um direito sem que se atenda à necessidade da prévia ce~ 

tificação judicial, mediante o devido processo legal? 

F) Comporta o mandado de segurança impetrado pelo 

consulente a declaração, em favor da FUNAI, da natureza indig~ 

na das terras que constituem a Fazenda são Domingos? .. 
PARECER 

A SUPOSTA INADEQUAÇÃO DA SEGURANÇA 

' l 
1 
1 

f, 
1 - O mandado de segurança é uma ação de conhecimen 

to. Para alguns, de natureza declaratória. Para outros, constl 

tutiva. Ainda há os que vêm nele uma pretensão de natureza man 

damental ou executória e os que lhe atribuem o qualificativo' 

1' 
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típico da perplexidade - sui generis. (. Milton Flaks ,. Mandado 

de segurança -pressupostos da impertragão, pgs. 24 e s'egs). 

Seja isso ou aquilo, não vem ao caso precisar nossa•. 

posiçao doutrinária, o mandado de segurança é uma causa, eco 

rno tal se constitui dos elementos clássicos integrantes de to 

da causa: sujeitos, causa de pedir e pedido. 

No writ impetrado contra o Coordenador do Projeto 

Nambiquara o consulente, invocando seu direito de propriedade' 

às terras da Fazenda são Domingos, pleiteou ~ossem obstados os 

trabalhos de demarcação que aquela autoridade anunciava seriam 

feitos, no sentido de se definir uma reserva para os Índios 

Alakatesu, reserva essa que atingiria parte (grifo nosso) das 

terras integrantes da FazeDda são Domingos. Vitorioso no pri - 

meiro grau,teve reformada essa decisão pelo TFR, que não conhe· 

ceu da segurança por falta do pressuposto da certeza e liqui - 

dez do direito, visto 7omo, entendeu ele, a matéria exigia in 

dagação probatória incompatível com o rito do mandamus. 
: , 

h .· 
Por,.que isso? Os Ministros foram precisos em dizer ' 

que falando em parte da irea nio se precisara, no todo do 1 - 

móvel, o que seria incluido na Reserva para os Alakatesu, o 

que reclamava, necessariamente, prova pericial, inadmissível ' 

em processo de mandado de segurança, 

Decisão pela inadmissibilidade do~, (decisão, por 

conseguinte, de natureza exclusivamente processual), nenhum ó 
bice haverá para que, na segunda segurança, se decida diversa 
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mente, pois inexiste o obstáculo da coisa julgada material. E 

se por acaso se invoca o primeiro mandamus como paradigma, pa 

ra informar a justiça da decisão a ser proferida neste outro, 

essa colocação é inadequada e impertinente. 

Os objetos, num e noutro processo., são fundamentalmen 

te diversos, como diversos os fundamentos, consequentemente os 

fatos jurldicos em que se alicerçam as pretensões manifestadas. 

No primeiro, o piopriet~rio quis obstar os trabalhos 

de demarcação anunciados, que importariam em definir parte de 

sua propriedade corno terra indígena. Entendeu o TFR que só me 

diante procedimento ordinário esse propósito seria atingível., 

em virtude de ser impossível, sem prova pericial, determinar - 

-se a área litigiosa. No segundo, o proprietário quer obstar a 

eficácia de uma ordem administrativa do presidente da FUNAI,p~ 

la qual se pretende a desocupação sumária de toda a proprieda 

de e se·estabelece a proibição, para o titular do domínio, de 

transitar em toda a área, nela permanecer ou ingressar, atri - 

buindo~se aquela entidade o poder de, sem forma nem figu~a de 

juizo, sem respeito à garantia do contraditório e sem o prévio 

controle jurisdicional, despojar. 

de propriedade. 

o impetrante de seu direito 

A essa diferença se soma a diversidade dos pedidos. 

Ali, obstar a FUNAI .de ult~mar estudos que empreendia, nos te~ 

mos da competência que lhe é atribuida por lei. Não havia ile 

galidade necessária no ato, sim ameaça latenta de molestia ( 

parcial) ao direito de propriedade do consulente. Aqui, inver- 
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tem-se as posições. É a FUNAI que, exorbitando de sua competê~ 

eia (ato ilegal subjetiva e substancialmente) pretende, sem a 

tender à garantia c.onstitucional do direito de propriedade, fa 

zer-se ao mesmo tempo titular de funções administrativas e de 

funções jurisdicionais, dizendo o direito em seu próprio pro - 

veito, numa evidente postura de usurpação de poder. 

Assim como, no mandado de segurança anterior, consi 

derou-se inadequado o procedimento para que o consulente pro - 

vasse estarem as terras de sua propriedade alcanç~das pelo pr~ 

jeto Nambiquara (o fato reclamava prova pericial), assim tam - 

bém não pode a FUNAI, em procedimento de idêntica natureza, ob 

ter certificação de que as áreas por ela mandadas desocupar in 

tegram reserva indígena devidamente demarcada (o fato reclama• 

prova pericial). 

Se assim é do angulo da FUNAI, bem diversas se apre 

sentam as situações na prespectiva da pretensão de HELIO PEREI 

RA DE MORAES. 

No WTit prededente queria ele obstar o exercício de ......_____. 

competência que a lei assegurava ,à FUNAI, ainda quando, em te 

se, representando ameaça ao seu direito de propriedade o modo 

como estava sendo efetivada. Não era liquido e certo o seu di 

reito e a pretensão à segurança por ele pretendida reclamava' 

seu exercício pelos meios processuais ordinários. Aqui, pede 

coisa bem diversa. Postula a certificação do seu direito de 

preservar sua situação de proprietário das terras, enquanto 
- • f•' nao invalidados ou desconstituidos os negocios jur1dicos que 

,. 
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lhe serviram de titulus adquirendi, increpando de manifestamen 

te ilegal e abusivo o ato da FUNAI. 

Ali, para determinação do direito, o fato reclamava' 

prova pericial (que parte da Fazenda são Domingos estava sendo 

objeto de inclusão no Projeto Nambiquera?). Aqui, pra determi 

nação do ·direito, o fato reclamado Já está exaustivamente com 

provado po~ documentos. O direito de propriedade do impetran - 

te, formalmente inatacável, A violência da FUNAI, expressa nos 

termos "enlouquecidos" do inacreditável e antológico ofício de 

desocupação sumária das terras de propriedade do consulente,há 

26 anos pacificamente definidas como terras particulares. 

Que se irá dicutir e decidir no~? Única e exclu 

sivamente uma tese jurídica. 

Pode a FUNAI, mediante ato unilateral, administrati 

vo, des~onstituir títulos de propriedade, cuja invalidade, pa 

ra operar, reclama prévia descons~ituição por via judicial? 

Pode a FUNAI invalidar títulos expedidos pelo Gover- . . 

no de Mato Grosso, há 26 anos passados, como se fosse o Gover 

no desse Estado seu subordinado.hierárquico e não houvesse o 

seu ato determinado, como consequencia, a· constituição de di 

reito subjetivos em favor de terceiros, estranhos à Administr~ 
ção PÚblica? 

J. 

A garantia constitucional do direito de propriedade' ~ 

em que termos está sendo violada no presente caso? 

' 
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E finalmente, qual o alcance da garantia constituci~ 

nal do direito ao devido processo legal? 

Como visto, tOÕíA..S elas exclusivamente questões de di 

reito, sem que se recl~ prova de qualquer espécie, salvo a 

que j~ foi produzida no processo, de natureza documental. 

Invocar o precedente do anterior mandado de se$uran- 

ça é, data venia, um tanto reprovadamente, lançar poeira nos 

olhos da Justiça, que se deve estar vendada, para ser isenta, 

não pode ser cegada para ser iníqua. 

O FALSO PROBLEMA DA AUTO-EXECUTORIEDADE 

2 - Não está em jogo, advirta-se, o problema da au - 

to-executoriedade dos atos administrativos. Quando se conduz a 

discussão para esse plano o que se pretende é deixar a verdade 
na sombra. 

.. Toda relação juridica vincula sujeitos, desigualan - 

1 

do-os. A um, ~efe~e-se uma situação de vantagem, consistente ' 

na atribuição de algum bem da vida, diretamente ou mediante a 

to de outro sujeito; a outro, confere-se uma·situação de des 

vantagem (sujeito passivo), porque obrigado a agir ou abster - 

-se, para assegurar a vantagem reconhecida em favor do sujeito 

ativo. 

Quando o sujeito passivo é inadimplente, seja por o 

mitir-se quando devia agir, seja por agir quando lhe cumpria' 
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omitir-set quando isso ocorre, a ordem jurídica, normalmente , 

interdita ao interessado o poder de tutelar-se por seus pró 

prios meios, inclusive criminalizando a violação desse dever, 

obrigando o titular da pretensão contestada ou insatisfeita a 

utilizar-se do processo, indispensável para obter a tutela ju 

rídica que lhe foi prometida e deve ser efetivada. 

A Administração PÚblica goza do privilégio de, ~em si 

tuações semelhantes, pod~r dispensar o instrumento do processo 

e a intermediação do Judiciário, ela própria efetivando a tut~ 
la (coercitiva, autoritativa) do seu interesse (legítimo). Mas 

isso no contexto do Estado de Direito, que imp5e limites 11e - 

gais) ao agir da Administração PÚbl~ca1 subm~tida ao controle' 

do Judiciário no tocante à correção do seu proceder. E o dire! 

to de fazê-la atuar nos estritos limites legais está assegura 

do constitucionalmente a todos os governados, que para isso 

dispõem do instrumento do processo, como garantia constitucio 
nal. 

.. A auto-executoriedade do ato administrativo é favor• 

deferido ao p~der pÚbLico, como exigência para a boa qualidade 

do seu desempenho. Tanto assim que a teorização do Estado de 
• 

Direito preservou-a, sem entendê-la ofensiva à proteção devida 
à liberdade individual, valor maior que inspira toda a constr~ 

ção jurídica do liberalismo. 

Não se pode confundir, entretanto, auto-executorieda 
-0e, que ~eclama a legalidade do ato administrativo, com arbi - 

trio, que se configura quando há pretensão à auto-executoried~ 
de de ato legalmente desautorizado. 

.. 
1 
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O garnde mestre SEABRA FAGUNDES, invocando o magist~ 

rio de BARTHÉLEMY, BONNARD e SALVATORE CANTINELLA, adverte: 

., 

''Todas as atividades da Administração P~b~ica sio li 

mitadas pela subordinação à ordem jurídica, ou seja, 

à legalidade. o procedimento administrativo não tem 

existência jurídica se lhe falta, como fonte primá 

ria, um texto de lei. Mas não basta que tenha sem - 

prepor fonte ·a lei. É preciso, ainda, que se exer 

ça segundo a orientação dela e dentro dos limites ' 

nela traçados. SÓ assim o procedimento da Adminis - 

tração é legitimo.11 (O controle dos atos administra ..•• 
tivos pelo Poder Judiciário, 3~ed. pg. 113)~ 

Cumpre rique bem esclarecida a questão. Pacifico, ou 

quando nada marcadamente predominante, o entendimento de que a 

Administração não precisa, muitas vezes, da intermediação do 

Judiciário para obter a tutela de seus interesses. Pode fazê - 

-lo diretamente, apenas submetida ao controle jurisdicional a 

posteriori de seus atos. Essa faculdade, entretanto, não lhe é . 
deferida sem l~mitações e sem controles. A executoriedade dos 

atos administrativos, ensina CRETEDLA JR. (adepto da ampliação 

de sua admissibilidade, frise-se) 

"reclama autorização expressa do legislador, inexis 

tência de outra via jurídica e urgência, requerida' 

por necessidade pÚblica premente ou perigo iminente" 

1 

\ 
i 

,J 
\,' 

pois do contrário, finaliza els: 

.....• 
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11estari am ameaçadas as 1 i berdades pÚbl I c as " ( Tratado 

de direito administrativo, lied. II, pgs.70 e 71). 

Também SEABRA FAGUNDES, na obra já referida (pg 248} 

adverte que só nos casos em que a lei expressamente permita ou . ~ 
prescreva ha de ter lugar a auto-executoriedade. O conflito na 

realização do direito, seja a Administração o sujeito ativo da 

relação jurídica, seja o particular, dá como consegu~ncia ime 
diata a intervenção do Poder Judiciário. E conclui: 

"Se a execução pelo próprio Poder Executivo é apenas 

admitida como execeção necessária aos fins do.Esta 

do, seria estendê-la arbit~ariamente, numa ameaça à 
ordem jurídica, permitir que independesse de autor! 

zação da lei. Pode-se dizer que, em nosso sistema 1 

jurídico. havendo choque entre as·atividades da Ad- 

ministração Pública e os direitos do indivíduo, 
, 

so 

-· 

se permite àquela o uso dos poderes expressos na 

lei. Não há ~ugar para controvérsia: a execu2ão ad 

ministrativa forçada depende, em cada caso, de pe~ 

missão ou autorização legal". (grifo nosso). 

''· 

Inutilmente se procurará, em qualquer texto legal 

disposição expressa que permita à FUNAI auto-tutelar-se nas 

circunstâncias do caso posto nesta consulta. Nem seria possí - 

vel houvesse, porque se existisse seria invalido, por inconst! 

tucional. 

1 ,. 
: 1 ,, 

~#1 
I' 

.. 
\ 
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OSVALDO BANDEIRA DE MELO (Princípios gerais de direi 

to administrativo, 1i ed. pgs. 541 e segs.) distingue os atos 

administrativos em duaa categorias: 

a) os que atribuem situações jurídicas aos particul~ 

res, isto é, constituem atos pelos quais se lhes conferem prer 
' - 

rogativas jurídicas ou criam, mesmo, a favor deles, direitos 1 

subjetivos; 

b) e os que estabelecem deveres e limitações à ativ! 
dade dos particulares. 

Os primeiros, adverte o eminente publicista, colo 

cam-se à margem do princípio da auto-executoriedade, por inco~ 

pativel (antes devem eles ser protegidos contra o arbítrio da 

própria Administração) e só os segundos. a epse principio se sub 

metem. 

A espécie ora sob análise é justamente daquelas que 

sesdtuaµi na primeira categoria dos atos administrativos, na 

classificação?º mestre paulista. Não se está diante de um d! 

reito cujo exercício a Administraçio P~blica pretende limitar, 
' 

em benefício do interesse público, sim de um direito (o do co~ 

sulente, como proprietário) constituido mediante ato negocial' 

administrativo (alienação pelo Estado do Mato Grosso) que se 

pretende expropriar administrativamente, sem o prévio e indis 

pensável controle jurisdicional. Em hipótese dessa natureza, i 
nademiss1vel reconhecer-se à Administração o 11pr1vilege d'acti 
on d'office". 

,. 

" \ 
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SUBMISSÃO DO EXECUTIVO AO PROCESSO 

3 - Há outro aspecto a considerar. Mesmo quando, em 

tese, a auto-executoriedade fosse admissível, estando sub ju - 

dice a matéria, ela se faria inaceitável. O poder de auto-tu 

tela da Administração não se sobrepõe ao poder constitucional' 

de controle de seus atos pelo Poder Judiciário, e uma vez tor 

nado 9bjeto de um processo a situação concreta, essa auto-exe 
outoriedade ó •~••teda, 

Oportuna a lição de GIOVANNI SALEMI: 

"L'ente publico esplica la funzione sovrana, allor - 

Che provede al soddisfacimento dei bisogni publiCi1 

concreti, nel momento cioe, anteriore all'apertura' 

del processo, e in cui manifesta o attua la sua vo 

lontà pel bene collettivo. 

Ma quanddo conviene nel giudizio amministrativo (P2 

der Judiciário especializado para as causas em que 

a A,dmini s t r-açáo é interessada) um c í ttadino, ovvero 

da questo vi~ convenuta, il suo pottere sovrano 

ron vige piõj esso rimane vincolato dalla norme pr~ 

cessuali, che lo sottomettono, al pari del citadino, 

alla volontà del giudice11• (Giustizia amministrati 

va, vol. I, pg, 197). 

.• 

A utilização do processo jurisdicional pelo particu 

lar alcança o poder de auto-tutela da Administração PÚblica 

' . 



15 

J, J. CALMON DE. PASSOS 
~u-. Mit-L. no~•-o, :u .. ""· .01 

TEI.El'ONE 20-,ou 
5ALVA001t • 9AHIA 

que passa a submeter-se aos princípios que presidem ao exerci 

cio da pretensão à prestação da atividade jurisdicional, entre 

os quais tem particular destaque o do Óbice posto a inovações• 
' 

no estado de fato ou de direito da lide, enquanto pendente o 

processo, salvo por intermediação do juiz e utilizados os pro 

cedimentos adequactos(cautelares). 

Aqui, a Administração PÚblica não tem tratamento·pr! 

vilegiado, no sentido de se sobrepor à sujeição que a litig~o 
sidade do direito determina, realizando, paralelamente à tute 
la jurisdicional invocada, a auto-tutela ·administrativa. 

O que se pretende neste~ é pura e simplesmente' 

se obter a confirmação I pela autoridade do Poder Judiciário ., 

dessa verdade elementar. Portador de titulo formalmente impecá - - 
vel, devidamente transcrito, tiUll.llar, portanto, segundo a lei, 

do direito de propriedade sobre as terras·em causa, o impetran . - 
te argui a ilegalidade da auto-tutela perseguida pela FUNAI 

porque increpa de ilegal o ato por ela.formalizado e cuja exe 

cução ameaça implementar. E fá-lo porque, mediante ele, se pr~ 
.• 

tende desconst~tuir uma situação jurídica que não se constituiu 

por força de ato de vontade da mesa• FUNA!. Assevera o impetra!}_ 
~ 

te falecer a FUNAI poder dessa natureza, porque seu ato nem 
, 
e 

anulação de ato administrativo por ela praticado, revogação de 

ato seu, ou sua revisão ou reconsideração, sim, pura e simples 

mente, ato de desconstituição de títulos outrogados pelo Esta- 

(' 
' 1 I . 
l 1 

do de Mato Grosso. originariamente, e de títulos subsequentes, 

oriundos de particulares,eficazes para.transferência de direi- \j 
to, registrados para fins de eficácia dominial. 1 
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O caso não é de auto-tutela, porque não cuida da Ad- 

\ 1 

~ 

ministração PÚblica obter adimplemento coercitivo de obrigação 

a que estava sujeito o particular, em relação jurídica com ela, 

Administração Pública. O que se quer, em verdade, é a decreta 

ção da invalidade de negócio jurídico a que foi estranho o a 

gente administrativo em causa, como se ela, FUNAI, estivesse 1 

constitucionalmente investida no poder de dizer o direito subs 

titutiva e autoritativamente; em causa pr6pria. 

O que se pretende no writ sobre que versa a consul- 

ta é que seja assegurado ao consulente impetrante o direito de 

se comportar como proprietário das terras por ele adquiridas , 

enquanto não invalidados, judicialmente, os títulos em que ali 

cerça o seu direito, todos eles formalmente inatacáveis. 

O que se quer é a certificação de que a Constituição 

Federal assegura o direito de propriedade ao seu titular, nin 

guém podendo ser desapossado daquilo de que é dono, salvo deci 

são judicial ou acordo negocial. E se FUNAI· e consulente não 1 

estão ftCordes, só mediante o devido processo legal pode a FU - 

NAI despojar p consulente de sua condição de proprietário das 

terra~ que constituem a Fazenda são Domingos, jamais pela for- 
• 

ma arbi'trária porque pretendeu fazê-lo. 

ÓBICES À PRETENSÃO DA FUNAI - A GARANTIA CONS 

TITUCIONAL DO DIREITO DE PROPRIEDADE 

4 - Em que consiste, basicamente, o Estado de Direi 

to? Nele, o Poder Público tem sua atividade submetida ao·impé- 

\ 
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rio da lei. A conveniincia e a oportunidad~ de seu agir encon 

tram obstáculo na ordem legal. A discricionariedade se dá, e~ 

clusivamente, no âmbito do legalmente permitido e estritamente 

nele. 

Entre os limites postos à atividade da Administração 

por nossa Carta Magna (consequentemente, entre os poderes que 

lhe são vetados) está a garantia do direito de propriedade.Diz 

o art. 153, § 22 da Constituição Federal que ele é assegurado' 

a todos os brasileiros, apenas ~acultando ao Executivo estabe 

lecer limites ao seu exercício, na forma ~a ~ei, sem lhe atri 

buir o poder de desinvestir o particular do seu direito de pr~ 

priedade, salvo expropriação por interesse público ou social , 

mediante prévia e justa indenização (submetido, pois, esse de 

sinvestimento, ao controle prévio jurisdicional, obedecida tam 

bém a exigencia do 11due process of law11). 

E quem é proprietário, segundo as leis brasileiras? 

No tocante aos imóveis, aquele em nome de quem· está transcrito 

o bem_n9 Registro competen~e. Presunção juris tantum que 

pode ser desconstituída ou por acordo de vontades ou por deci 

são judicial que invalide o registro, diretamente, ou com efe! 

to anexo da invalidade do negócio jurídico a que se vincula. 

A FUNAI não foge à regra. Ela não é uma entidade com . 
privilégios supra-constitucionais, nem se coloca à margem das - { ~ lim1taçoes impostas pelo principio da legalidade. Destarte, so 

após a invalidação judicial dos títulos que asseguram ao oonsu 

lente sua condição de proprietário das terras da Fazenda são 

,. 
\ 

~ 
$0 
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Domingos pode a FUNAI pretender, autoritativamente, sua desocu 
- paçao. 

OUTRO ÓBICE CONSTITUCIONAL À PRETENSÃO DA 

FUNAI - A PARTILHA DO PODER 

5 - Também confunde o impetrado e sua litisconsorte• 

a espécie com outras encontradiças no quotidiano do comporta 

mento do Executivo, quando ela se reveste de caracteristicas 1 

muito especiais. 

O Poder PÚblico, como sujeito de direito (inclusive• 

.por suas descentrãlizadas), vincula-se a outros sujeitos de di. 

reito, disso resultando, dada a incidência de preceitos da or 

dem jurídica, a constituição de direitos, de poderes, de obri 

gações, de.onus etc tanto para o próprio Poder como para aque 

les com os quais entra em relação jurídica. Nessa gama tão ri 

ca de situações, num Estado de Direito, só uma atividade foi 

interditada ao Executivo: a de desconstituir direitos atribui 

dos a ?lguém por via outra q~e não aquela na qual opera o age~ 
\ 

te do poder interessado na desconstituição. Esse impedimento é 
da es~;ncia mesma do Estado de Direito, corol~rio da exig&ncia 

de pluralidade de centros de poder e de mutuo controle de um 

poder sobre os demais. 

Se subsiste o recpnhecimento ao Poder P~blioo de, em 

determinadas circunstâncias e satisreitos certos pressupostos, 

anular os~ atos, ou revê-los, ou revogá-los em nenhuma hi 

pótese lhe é dado anular ou rever atos praticados por outros 1 

\ 
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centros de poder, assim definidos constitucionalmente. 

Impossível, pois, à União, invalidar ato praticado 1 

pelo Estado, como a este é vedado idêntico procedimento no to 

cante aos atos do Poder Municipal. Nessas circunstâncias, qua~ 

do conflitos se estabelecem entre essas esferas diferentes de 

competência constitucional, exige-se a intermediação do Poder 

Judiciário, somente ele constitucionalmente provido do poder' 

de, como terceiro imparcial (que nãq é sujeito da relação nem 

interessado no seu objeto) compor o conflito, dizendo o direi 

to (desconstituindo o que fora constituído e assim constituin 

do uma situação jurídica nova, no mínimo a da certeza jurídica 

de que a situação não comporta a modificação pretendida). 

No caso da consulta, em 1960, há 26 anos atrás,o Es 

tado de Mato Grosso alienou terras devolutas a pafticulares 

em favor deles emitindo títulos que, levados a registro, cons2 

lidaram juridicamente a propriedade nesses adquirentes. 

Entre 1960 e 1970 essas terras foram negociadas, me 

di ante contratos de c omp r a e venda, formalmente inatacáveis, p~ 

los primitivos adquirentes com Braulino Basílio Maia Filho que, 

em 1974 as alienou à SORANA, sendo transferidas em 1976 ao con 

sulente, HELIO PEREIRA DE MORAES. 

A pretexto de exercício do privilégio da auto-tutela 

reconhecido excepcionalmente aos agentes administrativos, o 

que se quer atribuir, agora, a FUNAI?·o poder de invalidares 

ses títulos, como se estivessemos diante de um caso de anula - 

1. 

,. 
\ 
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ção revogação ou revisão de ato administrativo. praticado pela 

própria FUNAI. 

Nem se invoque o principio da presunção de legalida 

de de que se revestem os atos administrativos, porquanto des- 

sa presunção de legalidade se beneficia o ato do Governo do 

Mato Grosso, de alienação das terras em favor dos que as adqu! 

riram no longínquo ano de 1960. E por igual. essa presunção a - 
J 

penas alcança o ato administrativo não ferido de nulidade ab~~ 

luta, mais propriamente de inexistência,. por manifesta e in - 

controversa f'a.l ta de compe,tência de quem o praticou, o que ju.!:!, 

tamente não ocorre no caso da consulta. no· tocante ao ato da 

FUNAI. 

UM ÓBICE A MAIS PARA A PRETENSÃO DA FUNAl 

LITISCONSÓRCIO E COMPETÊNCIA 

6 - Cuida-se, assim, de litígio que envolve o Estado 

de Mato Grosso, porquanto foi ele o alienante das terras e o 

beneficiado com o preço. Ao consulente assegura-se a denuncia- .· 
ção da lide a~. alienante, qu~ por sua vez chamará ao pleito a 

quele ~e quem houve o bem, donde a vinda ao'p~ocesso. ao fim . 
da cadeia dos responsáveis regressivamente pela evicção, do Es 

tado de Mato Grosso. Aliás, na opinião abalisada de MONIZ DE r, 
r 

ARAGÃO, poderia o consulente, de logo e sem rebuços, denunciar 

a lide ao Estado de Mato Grosso, diretamente, afastando a com- 

petência da Justiça Federal. 

Envolvida no pleito essa entidade de direito 

~ 1 ' , 1 
publico 

interno, deslocada estaria a competência para o Supremo Tribu- 

,. 
\ 
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nal Federal (art. 119, I, d da Constituição Federal), agravan 

do-se a imrropriedade do mandarnus para definição da natureza' 

das terras,dada a sua incompatilidade com o instituto da denun - , \ 
cíaçao da lide e o direito liquido e certo do impetrante de 

promove-la, caso venha a perder, por decisão judicial, seu di 

reito de propriedade. 

Mais grave que o exposto é a existência de litiscon 

sorcio necessário unitário entre o impetrante, os alienantes ' 

das terras e o Estado de Mato Grosso. 

Verdade sabida, que aqui vai afirmada sem maior res 

paldo doutrinário e jurisprudencial, por desnecessário, que a 

desconstituição de situações que envolvem pluralidade de sujei 

tos só pode ocorrer, e~icazmente, quando presentes, no prooes 

so, todos os interessados. Cuida-se de hipótese comumente apo~ 

tada pelos mestres como caracterizadora do litisconsórcio ne - 

cessário unitário típico. 

.. Pois bem, a pretensão da FUNAI de ver deslindada, no 

f ' 
! 

~ sobre qu~ versa a consulta, o problema da natureza das 

terra~ que constituem a Fazenda.são Domingos envolve, necessa 

riamente, a decretação da invalidade absoluta das vendas fei 

tas pela Sorana, por Braulino e pelos vários alienantes ante - 

riores que as adquiriram do alienante originário - o Estado de 

Mato Grosso. 

Trazer toàos esses litigantes para o bojo do proces 

so seria duplo absurdo: constituir liti;cons6rc1o necess&rio ' 

,. 
\ 
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em função da defesa do ' reu, e não do pedido do autor, como dí~ 

posto na lei. Segundo, admitir-se, por via indireta, reconven 

ção em mandado de segurança. 

CONCLUSÃO 

Atendendo a quanto vem de ser expqeto, respondemos 1 

às perguntas formuladas. 

A) Inexiste identidade de situações no tocante aos 

mandados de segurança impetrados pelo consulente, dirigido o 

primeiro contra o Coordenador do Projeto Nambiquara e o segun 

do contra o Presidente da FUNAI. Diversas as ca~sas de pedir, 

diversos os pedidos, do que resulta inadequado o paralelismo 1 

pretendido. 

B) O writ a que se refere a·consulta é meio preces_- 
sualmente idoneo para o que pretende o consulente. O :fato juri 

dico por ele invocado (causa de pedir) para alicerçar o seu p~ 

di do é .. fato exaus t rvamenze comprovado por documentos no proces 

so do mandamus: E isso é tudo que se requer para adequação do 

procedimento. 
1\ 
\ ' 
\ 1 

~ 

C) Os Órgãos do Poder Executivo (centralizados ou 

descentralizados) carecem de poder de desconstituir situações' 

jurídicas, salvo aquelas que resultaram de atos.por ele próprio 

práticado (anulação, revogação etc) e nos estritos limites po~ 

tos em lei. Jamais iie lhes reconhece o poder de desconstitui - 

rem relações jurídicas às quais foram estranhos, visto como, 
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assim fazendo, desempenhariam funções de natureza jurisdicio 

nal, reservadas, entre nós, com exclusividade. ao Poder Jud1 - 

ciário. 

D) A auto-executoriedade dos atos administrativos 
, 
e 

restrito às atividades da Administração que dizem respeito a 

limitações impostas à atividade dos particulares ou lhes impu 

tam deveres frente à mesma Administração ou em relação ao inte .•... 
resse geral, donde somente poderem efetivar-se com absoluto 

respeito às garantias individuais, que justamente delimitam a 

área de proteção do indivíduo contra a atuação do Poder PÚbli 

co. 

E) Se a ordem jurídica peculiar a um Estado de Dire! 

to tolera limitaç5es aos direitos individuais, _in~erdita ~la, 

de modo absoluto, .a perda dos direitos sem o prévio controle 1 

jurisdicional, mediante o atendimento às garantias 

process bf law11• 

do "due 

F) O exame da natureza real das terras da Fazenda 

São Domingos f' matéira impossível de ser decidida no âmbito do 

mandado de segurança impetrado pelo consulente, visto como, P.ê, 

ra que tanto ocorresse, se exigi ria o deslocamento da· competê!l f ·./ 
eia do· feito para o Supremo, a admissibilidade de reconvençio• t~ 
em mandado de segurança e a formação do lit1sconsórcio nece~ [ 

sário unitário, no pleito. alcançando todos os alienantes na 
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cadeia sucessbria que tem, como ponto originir~o, a alienaçio• 

das terras feitas pelo Estado de Mato Grosso. 

Prof2 

agosto de 1986. /'/ / . 

>r e:!'.<-<<-, -~:_::-~ - 
~ 

J.J. Calmon de Passos 
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PODER JUDIC!Aruo 
JUSTIÇA FEDERAL 

Sentença n~ 174/90 

Processo n9 00.0001548-2 

Classe V Int erdi to Proibi T Óri e 

Reguerent es: HÉLIO PEREIRA DE M)RAES e OUTRA 

Requerida : FUNAI 

VJSfOS, etc. 

HÉLIO PEREJRA DE J.ORAES e sua M.J 

Ther , EULÁLIA TIIEREZA CX:ll'HW:X> DE M)RAES, qualifica 

dos i f1. 02, ajuizaram a presente ação de interdito 

possessbrio contra a FUNDAÇÃO NACIONAL 00 ÍNDIO - RJ 

NAl, requerendo liminar, para que seja assegurada a 

posse aos Autores, até que seja p rof e r í da a sen t ença 

de m~ri to, julgando-se "procedente a ação corm nandc 

rru I ta diária para o caso de violação do preceito, pe.E: 

das e danos, custas e hono ra r í os de advogado". 

Refere-se a açao a i~vel adquir~ 

do pelos Autores, em 27/04/76, com ~rea ..de 

hectares, denominado "Fazenda Arrburana", no 

19.36C 
lugar 

chamado Bom Jardim, Mmicipio de Vila Bela da Sant{s 
s írra Trindade, neste Estado, passando a se 

"Fazenda são Domingos" . 
charra r 

• 
O referido pr ed í o rural foi f orms 

do pela unificação de várias glebas. que passaram ao 

J 
.•• - 107.063 
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ao dominjo particular "anteriormente a prorrulgaçâo 

da Constituição de 1.967, e dai venda s Leg i t í rm s não 

atingidas quer pelas garras do artigo 198 da refer! 

da Carta nem pelas regras unilaterais de proteção ao 

si 1v{ cola, editadas em 1 eis ordin~rias" ( si c ) , 

Esclarecem na inicial que e desne 

cessaria a busca das raizes da cadeia dominical, por 

se tratar de proteção de posse, que adquiriram e, an 

t es de fazê-1 o, se cercaram de todas as garantias. 

inclusive verificando junto a R~. a qual lhe 

·ceu cert idâo a respei 1 o. 

forne 

O receio de molestação possesso 

ria decorre do Of{cio n2 870/85/PJ/PRES, de 23/08/85, 

transcrito, na integra, ~s fls. 11/12, pelo qual a 

FUNAI "está solicitando a desocupação da área e proi 

bindo o exerclcio da posse, dando o prazo de trinta 

dias, fazendo gerar temor de que decorrido o prazo 

seja turbada ou esbulhada a área". 

Fizeram questão de acentuar o nao 

cabimento de discussão em tomo dos titulas de prE_ 
priedade, na presente possesssÓria, JTHS se 

ram, citando doutrina e jurisprudência. 

preven.!_ 

lnstruida a inicial com os doeu 

mentos de fls. 23/37, foi a liminar indeferjda pelo 

despacho de fl. 40. 

Pela peça de fls. 53/70, aconpa 

nhada com os documentos de fls. 71/96, a FUNAI apr~ 

sentou a sua defesa, alegando prejudicial de _n~~ . - -- - 
de dos titu1os aquisitivos, por se tratar de terra / 

I 
/ • / ,:. 

l 
~ 1 
.,. 107.0GJ 
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de posse imemorial dos Índios Alakatesu, pretendendo 

declaração incidenta 1, com fulcro no art • Sº do c;,ai 
go de Processo Civil. 

Como preliminares, considerou que 

a inicial e inepta, pedindo o seu indeferimento, e, 

que são os Autores carecedores da ação, diante da 

norrm. c~1tida no art. 198 da EC nº 1/69. 

No m~ri to, alinhou que as terras 

são de t rad i çã': imemorial i~digena, devendo o pedi de 

s~r julgado irrprocedente. 

R~plica as fls. 98/100. 

Acolhendo a rranifestação de f1. 

101, citou-se a UNIÃO FEDERAL, que não acorreu aos 

autos (fls. 101/v, 103 e 104). 

Despacho saneador, ~s fls. 
105/106, rejeitando a preliminar de in~pcia, ficando 

a prejudicial e a preliminar de carência da açao pos 
tergadas, para a ocasião da sentença. 

Antecipando a ordem, foi det errní " 

nado, no saneador, a especificação das pr'cva s (art. 

331, i , doCPC), semcorrprometimento, por em, 

Realizada pericia hist~rico-antro 

pol~ica, encontra-se o laudo ~s fls. 174 usque 239, 
devidamente documentado (fls. 240/386). 

Sobre o laudo, falaram as Partes 
{fls. 395/397 e 406/407) e o M?F (fls. 4~0/442). ,/l 

;·.r • 

, I )-: 
1 

- 1 
.,,_. 107.063 
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Razões finais, pela União Feàeral 

(fls. 456/458), F1JNAI (fls. 460/463}, Autores (fls. 

465/480) e MPF (fls. 485/486). 

É o relat~rio. 

II:CIOO 

A) PREJUDICIAL 

Desde a inicial. preocuparam-se 
os Autores de deixar patenteado que a di scussâo dev~ 

ria girar em tomo do assunto possess~rio e não da 

qualidade dos tit~los ~ominiai s, prevendo que a Ré 
fosse atacá-los, corro, efetivamente, o fez. 

Estão com razao os Autores. sendo 

descabida a prejudicial, pois não cabe, in casu, a 

declaração incidental de nulidade dos ti tulos aqui si 

tivas dos Derrandant es , haja vista que a relação juri 

dica, pos s Íve l d~ ~e- declarar, de conf ormí dade ~ com 

o art. Sº do CPC, seria a de natureza pos;ess~ria e 
não sobre o dom:inio. 

Aliás, outra coisa não e o que 

disciplina o art. 923 do CPC: 

"A/l.~. 923. Na pen.dênci..a do P"!!.. 
ce-:1-:10 p<>-:1-:1e-:1-:1Ó/l.i_o é de] e-:10, ª"" 

J 
.,, 107.063 

l, 
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-un. ao cuéu.: c,~,7W no aeu, 

-i:C11:ta.,z. a açi10 de aecoahecimc, ~ 
co do doml.rüo'', 

A decl araçao de nul idaàe. há de 

ber feita, se o quiser a Hé e procedente. for, em a 
- I çao p ropr í e , d ive csa de st a . 

' p~;a_Jr·~·· .· :-, r,--: 1/,:-:.• ·~1 t; T' t··-T.'1 Bl Í\ •~. , .. L~-. -··, -~-.r• ~-· .. , '-:ri •.••• 

Ba~eia-se a posse dos Autoreh n_ 

quela adquiridã de seus antecessores. 

Como bem acentuou a FUNA I. em sua 

contestação, errbora na parte do mériio, a área dis~ 
tida "ena e é ainda de ocupaçao indJ..r;{JJl.<Z, como af.i.:3. 
manam. dacumeruxdmeru:e 0,1 arü.ece-s-aoae-s do-s AA., SORA 
N/1 CClt1é'R.CJIIL é Jfr'J'POR.T/1/XJM 5/A. em uma dao: c.lti.u,1ula-tJ 

do necibo de. compnomi.aao de /.Jmcu de venda e CJ.>m 

pna'", cujo àocurnento consta das fl s. 72/73, que nao 

foi inpugnado (vide r ep'l i ca., fls. 98/100), tendo a 

/ 

seguinte reàaçao: 

11fICA AINDA ESTIPULADO EN 
TRE AS CONTRATANTES QUE 

- 
OS VENDEDORES DEVERAO EN . - 
TREGAR O IMOVEL ATRAS DE~ 
CRITO E OBJETO DEfTE S! 

LIVRE 
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DE POSSEIROS E IND10S4, 

t, 

~ ,..- 7?-;-y 
:..:-. - -~.?~; u .. 

Aquela clausula e a amostra de 

existência de indige..1as na regi,:;:o, tanto que os 

qu í rentes quiseram se r esgua rda r , 

ad 

M:: s , de our rà f orms .. , o exce) ent.e 

t raba.lho rea li zad': pela Dra. VIRGÍJHA J\~'JKDf VAf...A 

D.f.01 cujo laudo é merecedor d e encÕmi os deste Ju{ zo , 

espanca qualquer dÚvida,. a respei.to do habitat 1 radi 

cional indigena, acentuando: 

"No que ,:3e /te/.e.lle ã~ .i.n.f.cuzm!!.. 
ç~; e-<S ci.en..ti.fLc{I,d p;z o cederd: e.-:, 

da. Mea de Q/lqµeo.l.D[J.i..a, a.-:, e!!. 

vvzna..-J -"ªfJA-ad.a/.J do-ó Lulw-ó NCUf.!:. 

bi..q.u.<M..a do Vale de> fuapoll.é IZ.!:_ 

ve-lam. uma ocupaçao humana de 

pelo meno:a 12. 000 an.0,1, con/.oll . - 
me ate~zam e,;3cavaçpe~ r,eali..~ 

da-s po.ll. él.1./U...CO ff1.Lll~ do /YJ~ 

-seu A.llqueo.í.np)-c.o do 7ün Ç12an.de 
do Std. em vzabalho eubvencüo 
nado pe.la 'Na:t.Lona.l Çeo~aphlc 

. ~ 
1 

5oci..et:.v.' e pe.Ia 
Jn.-1ti..:iu~.ion.' ( 1'utt:.R.ameA. 1979 J. 
Ô-ó 41:t.w-tJ a,zqµeo.lÕ9i..Cfl ,, =«; / ": 

. 
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dem--1e de-óde a-1 ve/lte.n.fe-1 4u)_ 

da 5eA/la do-s 'i>Meei-1 aié -seu» 
can:t-'lafo/l:te-1 oci.derd.ai:o: A en. 

:úz.ada da.-1 9/luta,(J 

fl-/'/.aVll/1.a,1 aupe-st ae« que, na oP!:_ 
ru..~.o de a//..qµe,~-lop.cM podem e~ 

/l e.Iacionadao 

com out/l.CM .i..n-,CAÂ...pe-1 jYlé-col.o~ 

b.iana-s en.con.Laada:a no cord.cnen 

:te ( /rJ..i..Á..1.e.12, 7 976} ~ Pe-squl.aa« 

mai» aecerd e e /leaJ..i.Jada-1 pe.l a 
- _/ - - F undaçao Nac.i..cma.1.. 'P-'lo-/l'Jemo/lia 

CLte,j:tam a expne-o-oao daque.Le p~ 
vz.i..mÕnio e conµAJTlam 

CM caVe/lnQ,,1 erd.ae 04 

maca an.t:.i{j(M da Amé//...i..a do Su.,/... 

toe. Ci.ac: n, 5/881€.T/ S'PIIANI 
F, N'P/fJ) • Na CO.,j/T]0.1..o~ Nambi..qµ~ 

/l.G e4-1a.-1 cave//J1.a4 /lefYle4en:tam 

a olZ.-Í.9-em e o de-scino do povo" 

fcf.. a. 1741. 

11 Duaaru:e van .i..0,1 .,1 é Cl.LÂ.D-1 , :todo 

o V ale do ÇuapO/l é. pe/d.encea ~ 

cÁ.l..l4i...vamen.:t.e ao-s Namh.Lqw:vza, 

t.otrLlmen;te ocupado» po/l. Ue.(J 

<>efJJULdO oeu-s padnoe» :t/ladi..ci...o 

nai:a, A,1pec:t.o-1 a/l.queo..l..Óffi.co--:J, 

9eo9/láf.i..co4, etno- hi.A:t.Ó/l..i..co4, 

et:c, deman.o t.aam a a.rdi9ui dade. 

dee-sa ocupaçao; 'Rodeado de d-i:_ 
ve;z-,a-1 e truaa, a /lef)Â-ão Nambi. 

qua/l a -1 e con-st.Lticiu a:f é o 

63 
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ci.o do -1éau...o num 

i.Jz.vwn.-1ponl.ve.l, oid.ao el.emerdo 

aemonAVZ.alivo de -sua wtal.. '?C!f 

pa.Ç(LO po/l ~~~ LuürM { u. 
189). 

"concl..ui..ndo, de-1de q,ue .,je ou 

ve faÁ.a/l em [;uapo.ll..é, ,:1e ouve 

ta.lG/l em Nambi...qua/l..a e vLce-ve~ 

-1a. ~0.11. t.ock,~ 0,:1 GApect.o~ que 

f-a~em de deéenminada .11.eg,i..p.o um 

t.e/l/lli:.Ó.'1-i.o ~en.a, o Çua.po.ll.é 
é I hn.hilat:_ I e:.f:rw-hi.A:i.o.11.i..r:amen_ 

:te coTZAt..U:ul.do,, µvz;f.amerd.e d.o 

cumendado" ( f.-l. 191 ) • 

''De quando da ta a ocupação da r~ 

ferida area pelos indios que ali viveram e ainda vi 
vem?" 

Respondeu a estudiosa Perita: 

"A ocupaç.ao da a e!J.i..ao -pe.lo» 
Namb.i...qµa/la, pode -1e/l datada em 

pe-l.o men.0,1 t/lé'1 -1éculo4, co~ 
,. 

f..v,tzme documerd.o-a hi../.do/l.i...co,:1 a 

p/le-1en.t.ado~. én.t.ll..etanto, dad.04 

ca-1 étni.ca-1 apontam pa/la uma 

ocupaçao nomb.i.quaaa ainda mau, 
an:t.ü;J..a" f vi.de µ. 192). /) 

( 
-: 
e._--- 

,.. 
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É preciosa a historia 

relatada no laudo pericial. 

, 
indigena, 

i. 

1 

110/1.,.LJ)i.n.almerde e.-1.-1e-1 9-/lupo,j e º!!. 
t.no» tan.tcM que fo/l.am excirixo» e-spa.lhavam-we p<M =: 
do o 1/a.le do ÇuapcJ/lé, cada qµa../. domi.ruuuio a cabecei.. 

obedece det.eaminaçoe.o 9eo9.~áµca-1 e fTl1.LU:.o-1 de.Le-s ,,,ão 

n.omi..n.ado,,, de aco;zdo com a e,jpéci_e aÁ.i.men.:ta/l. abun.d°12 

:te na /l.e[J,,LÕo. ,4,,,,,,i.m cM Alan..te,1u -1ào o 'Povo do 'Piqµi.., 

0-:1 &ti.Ju.:t.an-1Ú. ,jçio o povo do Bun.is:«, 0-1 A.lak.a.te,ju -1ão 

o 'i'ov() da 'P.i.Úva ( pau d' a/l co , i_pê /lOXO) es:c: " 

1951196). 

"Em can-sequenci.a da dAÓ-1:ti...ca .ll.e~ 

çao po peda ci.oncd: e da OCllfXLW,O do i:.eA.IÜ:fu.lU.D :ln.adi.. 

c.ioncd: iJul~en.a. po.ll. Qf;A-Opecuwz.i..LM,, 0-1 aemaneocerd.ee 

- ··-- do-s v(z/1.,.LcM fJ-/lUPM f.o/1.am -1e j.un.t:ando em função da p;z?._ 
xi.mi..dade 9eo9/l.áf-i-ca, da (Ü_,-:Jpon.i_b,j_)_j_dade te/Uli_:to/l.Lal, 

das /l.e../..aç9e-:1 de :fAoca e ca-someru:a, et:c: , e hoje -1e 

enconxnam açnupadoo cord.onme o quadao acima de-scai: 
to" ( f...l... 196). 

"Coricluindo I v.i.v eni n.a ~ea .i.nrilg,.e -. 
na Va.le do Çuapo/1.é vird.e e úê-1 fi.l'ULpo-1 Namb.i_qµa;za do 

Vale e do.i» [j.lU.l.po-d Nambi...qµG/l.a do nord:e, cpe, em co~ 

-1eqüê.n.cia da depopu.laçao e da ºCllf!?-~ do Va.le pa4 
G{)fifl peeufI/U1L!1, encord.aom-:o e açnupadoo, prz.Óx..ú,10-1 a 

»et:e uii.dade-e a.cími.n.,.L,:J:t./l.aliva,,, da FUNAJ" ( cf.. f.l. 196, 
Ln. µIZ.e) • --- 

No quadro de fl. 195, a Dra. Peri 
ta faz ligação entre os indios ALAKATESU e WAlKS~ 

I 

r'-- 
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com- a SOMA~ C(J'IJE;Rc:JA{- é:- :Jfli'P(JRTAIXJM 5/A, de quem os 

Autores adquiriram a posse, como expressamente rela 

taram no primeiro pa rag raf o de fl. 04. que, por si 

nal, ~ a me srra 9JRANA COMERCIAL E IMPORTADORA S/A, a 

qual, no documento de fls. 72/74, exigiu que os ven 

<ledores (Braulino Basil i o Maia Filho e si rru Iher; vi 
de inicial, 1 ocal citado) entregassem o im~el "Ln. 
t..evwmen.:te Li.v.12.e de pa-1,Mú.ArM e Luüo~". 

O que j a expus e o sufi ciente p~ 
ra decidir a preliminar susci fada pela FUNAI, rra s em 

homenagem ao trabalho pericial, transcreverei os se 

guintes trechos, cujos destaques são meus. 
1 

I. 
1 

"l .impoaxaru:« men.ci.onaa aqui: que 

a fMOCll/lO de canne i..em meu.a -1uce.-1-10 quando o caçadoa 
.-1e mov.imerd.a e o cu)_:tJ...vo da-s pdard a» :tem mai.e -auce.a 

-10 quando o cu)_;ti.vadn.ll µca pllc~x.i..mo a-:, -ouae 11.0Çil-"'• 

Ne4-:1e -oeruüda, cM ln.di..0.-1 devem a-lte/1.Jla/l. lM dua-s ali 

v.idadee af.im de obd.eaem um eqµU.lb.12.i.o a.Limenxa«, 

A caça (:t/laba1Jw 

ma.-1cu.li.no) e a pe4ca. -1~0 at:Ã..vi.dade.-1 di_~a,1 do,:1 

dio-1 do vale e 5e:ti ve.12..i..µcou que en.:t~e el.e-1 há o 
conoumo de pw.t..eln.a orumcd. em, pe.Lo meno-o , _umri .ll.é/_ef:. 
ç.Õ.o di..wu.a. O can-sumo de peix.eo , dada a abundanci.a 

do-a me-xno», é mai.on qµ,e o de caça embona a Ú)_ü_ma -:,~ 

ja muil.o apaeai.ada e a.Limerd» /U..iuaJ... ..i..mpo/lt.an.ti,1~.i..mo. 

ftJCM O eodabe.Lecimerdx» de /_a~en.claA na vede. do f;u.a[XMé 
deve. !)A-<IlUÍ.e .i...mpa..c:lo na diAfXJrLW.ÜÍ dode de caça, ~ 

pU.cando .ütc.l..u4i_ve G4 /Z.e/.a.çpeA {llle ~e <M:ta.belecem 

quando de lor19IM vi.ALt:.a/., de oubz.o~ 9m.i.po~" ( cf-. fÁ.-1. 

2091270}. 

Perguntado se as terras, que com / 

71 
7 

i 

1 
! 
1 
1 
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poem o imÓvel objeto da presente ação, estão inseri 

das no habitat necess~rio; sobreviv~ncia fisica e 
cultural dos indi os da área indigena Va] e do Guapo 
re, a Professora Ant ropol oga respondeu af i rrra t í varnen 

te: 

t.Aadicionai. Al..a.kate,ju/Waifi..-:Ju e. 

ape,ja/i dao pJte,j-c.,;e,j que 'leceb!!_ 

nam ao long.o de-s-seo ano.-:, 

.ten.t.at.LvaA de :t.Aan..-:ife~ênci.a. 

de&nnt.amen.to.-:J, et.c. ~- nunca. 

abandonaaom o local." ( vi.de fÂ.. 
220}. 

Est~ bem caracterizado que as ter 
\ 

ras são habitadas pelos silvicolas. 

Buscam os Autores a proteçao pos 
sess~ria, atrav~s de interdito. 

H~, por~, ~bice constitucional, 

previsto no § 19 do a r t , 198 da CF /67, do seguinte 
teor: 

§ 19 - Ficam decLaaodao a n.uli.. -- dade e a ex:t.ui<;áo do-s e/.e.i...to/.J 
j.wr.ldico/.J de quâl.queA n.a:t.U/leá-a 
que t.enlwm pa11. objet.o o doml 
1U....O, a fJ04/.Je ou a oci.paçao de 

t<VVla--:. habi.coda« peÂ.0-1 .-:Jilvlco 
l.a-!1" • .r'\ 

'- l e- 

l-. 
ll63 



Ot.05:1 

--------~ ! t,,,!·.· \ ••..• ! ;:,-;. l 
1 n• · \ ••• ~ Ili •••• : l - ~ "). . ' ,. . \ . . . ,, 
• flt, \ . 1 .,. ;=-.::~ • t--- __, 

PODER JUDtCIARIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

fl. 12 

Patente a impossibilidade jur{di 

ca do ped i do , ex vi do mencionado dispositivo da Lex 

:Mater, sendo os Autores carecedores da ação, ensej~ 
do a extinção do processo, sem julgamento do 

( a rt . 26 7 , VI , d o CPC ) • 

. 
merito 

Com efeito, a legitimidade da pos 

se j a vem duvidosa desde quando a transferente, S)~ 

NA CDMERCIAL E IMPORTAOORA S/A, a adquiriu de Braul_! 

no BasÍlio M:iia Filho e sua JTUlher, em 31/10/73, 

quando em vigor estava a Constituição anterior, que 

declarou a nulidade e ex t mçao dos efeitos jur1d2._ 

cos, relativa.mente a posse ora discutida, pois, a 

SJRANA exigiu a ~rea inteiramente livre dos Índios. 

Assim exposto e por tudo o que 
dos autos aflora, ACOLH:) 

d e a ç.ã o e Jl.Jlill EXT IN10 

a preliminar de carencia 

o processo, sem exame do 

~rito, por irrpossibilidade jurÍdica do pedido (arti 

gos 267, VI, do CPC, e/e 198 da C.F ./67). 

Suportarão os Autores as despesas 

do processo e honoririos advocat~cios, que fixo em 

15% sobre o valor da causa, corrigÍveis, segundo a 

Lei nº 6.899/81. 

Resolvo elogiar a Dra. VIRGÍNIA 

M-1\.RCOS VALAfJÃO, pelo esforço d i spendido na realiza _ ., 

ção da per{cia, demonstrando ~alisroo eyrde 1 

no se oficie .i entidade~que trabJlha. com vi_ /.· 
- / / f .. tas a anotaçoes ~e;m seus a s sent arnent-os unc1';., r s , 

bem como .i Ass6ciação Bra s i Le í ra" de Ant ropol ogf a , , , l , 
para conhecimento. 

/ P. R. I. 
Cuiab~. 12 de outubro ôe 1990. 
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PROCESSO N. 91.0000238-0 
Autor: HELIO PEREIRA D~ MORAIS e OUTRO 
Rtu : SUPERINTENDENTE EXEC. 'REGIONAL DA FUNAI/Nf 

e:--t e - 

H!LIO PEREIRA DE MORAIS e sua 

mulher THEREZA EULALIA DE MORAIS, cpJêtlif1cac1Cis à r i . 
~ •') Vc.., 

c1t o do SUPER INTENDENTE REGIONAL DA FUNAI, •.a.!Ju h,;\to 

de 

c on c l u s ào ; c om mu i t o esfr.1rçür de que o c1.tü Ol.1.J'_,;-:~<-, •. ;c .•. ~ 

l i -·· 

Vilhena, sol icíta que sej~ retirado o gado, do !ht~~-~~ 

da fa:!i~n da. , 
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JUS~ICA FEDERAL 
SEÇNO JUDICIARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

.• 

I t ... 
ao rape r~nt~ v~~ao Í~ (.i : •• 

i n i c i a l t 
I 
l 
1 

do cume n tos dê: fl s , 3~/69. 

Li 1:1 í n ar i ndefc::r ida 

Pelo o r Ic í c d e fi.s. 

ImpE'trado d i z CP.lE- ::,• n e 10 COi-2'r"C i t Í V Í d:.:.1..::.-a· 

Acaso não se atena~ ao pedido da 

F1..1nc1 i a carta, apenas, faz uma ~l~rta do ?2~igo da 

peYruanúnci~ do gado Em irea de ~osslv~l conFl.t0. 

O MPF, 

8.:,/88) , manife~ta-se ~~lo indeferimento da 

n:.!!.~ w;;.:, o 

B::>EC:U:DO - 

..:1•.Jalq•..1e...- i ff1P •.Jg n L1.C i..;, • ,. ::~~º 

1 
l 
L 

faz s o 1 i e í t ar;~a i\OS Iwpet r~r.\: 12s,. . 

2 

.. 
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JUS~ICA FEDERAL 
SEÇ~O JUDICIARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

. 
a .-..1.1~ as !rnp,::ti~ant:es "lc-vc:,nten; 1.11ilcL c•:i'rca ~:-1r.1··e _ -..-:::f.•~ 

.•. e. 

an i r,i~\ i s , 

i'-..!l~DA il'•'tiA IS! 

ileg~1idade nessa cartinh~- 

Ment~r direito a ser prote~id~. 

Pelo ~x?csto, JULGO IMPROCEDENTE ~ 

?edida, DENEGANDO a segu~anç~. 

CuGtas ex lege e 

do STF;.. 

:e - 
,. .-.,~.' ;J.11~- 

. 
~/ 

i BRITO 

, 

3 



- I 
(/}< to ~- 

POMPEU DE BARROS .E l\!IHICH 
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CUIABA (MT) 

RUA DR. JOAQUIM MURTIJl:HO, 992 
FO~ES: (065) ~%1-7619 • 321,7681 
CEP : 78.015 

SÃO PAULO (SI') 
RUA RIACHUELO, 73 • 2.• ANDAR 
FONES: (011) !6·37~:l • SS-1580 
C.EP .: Dl ,007 1 

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUI/. FEDERAL . 

• 1 

., , 

HELib P'EREIRA D-E (.:'bO RA IS 
. •1 

e sua mulher EUL~LIA THERElA CONRADO DE MORAIS, bras~leiros, 

' t casados, ele pecuarista, ela do L ar, portadores das 

Carteiras de Identidade RG. nQ 4712082 e 957244 - SSP/SP., e 

do CPF J MF. , comum ng 026.364.928-87, residentes e 

domiciliados à ~lameda Franca, 910 - SQ andar, na Cidade de 

São Paulo-SP., vem por seus advogados infra-assinados (doe. 

no 01), com escrit6rio à Rua Dr.Joaquim Murtinho, 992 

Centro, nesta Capital, onde recebem intimaç8es e 

notificaç8es, perante Vossa Excel@ncia, para impetrar um 

''l ANDA D O DE SEGURANÇA 



POMPEU UE BAHHOS E J\1IHICH BnE~O 

--- 
• 

APVOCACIA E CONSUL 70RIA LEGAL 

CUIABA (M1') 
RUA DR. JOAQUD,I MURTl~HO, 992 
FONES: (06~) ,.:i:J-761!1 • 321-7681 
CEP: 78.0l!i 

SÃO PAULO (SP) 
RUA RIACHUELO, 7~ • 2.• AND,\R 
FONES: (011} ~6-37~% • 3s.1,oo 
CEP.: 01.007 2 

contra o SUPERINTENDENTE EXECUTIVO REGIONAL DA FUNDAÇAO 

NACIONAL DO INDIO - FUNAI, EM CUIAB~-MT., com fundamento no 

artigo 5Q, LIV, da Constituição Federal e artigo 252 da Lei 

dos Registros P~blicos, pelos motivos que passam a expor: 

A presente impetração està edificada na 

disposição constitucional contida no artigo Sº, LIV, da 

Con5tituição Federal que diz: 

Art. 5Q - Todos são iguais perante a lei, 

LIV - ningu~m serà privado da liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal. 

Al~m da regra constitücional o direito 

postulado tem assento no artigo 252 da Lei nº 6.015/73 (lei 

dos Registros P6blicos)., que enuncia: 

Art. 252 - O registro, enquanto não 
cancelado, produz lodos os seus efeitos 
legais ainda que, por outra maneira, se 
prove que o titulo està desfeito, anulado, 
extinto ou rescindido. 

Da conjugação desses dois dispositivos 

legais, resulta claro que, no ordenamento jurldico nacional, 

o cidad~o que seja detentor de um registro imobiliàrio, 

poder à desfrutar desse ~até- que o seu regisJro --. 
imobiliàrio seja definitivamente cancelado. Certo, ainda é 

que em nosso sistema os conflitos devem ser solucionados 
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CUIAHA (MT) 
Jl.UA DR. JOAQUJl.l MURTIN!iO, 99% 
FONES: (065) 321-761Y • S:11-7681 

CF.J>: 78.0I~ 

s};o l'AULO (SP) 
RUA RIACHUEI.O, 73 • 2.• ANDAR 
FONES: (011) 3G-sn2 • 35-1'80 
CEI'.: 01.007 3 

pelo poder judici~rio, não tendo, nem o particular, nem o 

poder põblico a auto-tutela de ~eus direitos. 

Quer isto dizer que o proprietàrio, com 

titulo registrado no cart6rio imobiliàrio, só perderà os 

direitos de uso, gozo e disposição quando o poder judiciário 

determinar o cancelamento do registro. 

Em 27 de abri l de 1976, o casal 

Suplicante, adquiriu por escritura de compra e venda, 

lavrada n..e_ 26Q Oficio de Notas da Capital do Estado de São ------- -- - -- - - 

Paulo, livro 431, f l s , 94, devidamente registrada no 

Cartório Imobili~rio da Comarca de C~ceres, R-1, matricula 

1. 193, de 14 de julho seguinte, um estabelecimento agro- 

pastoril, denominado Fazenda Amburana, no lugar denominado 

Bom Jardim, município de Mato Grosso, hoje Vila Bela da 

Sant!ssima Trindade, com a àrea de oito mil alqueires 

paulistas, ou 19.360 neclares (does. nQ 2 e 3) o qual assim 

se descreve: 

"Tn i c i av s e ao I marco de no_ O 
(zero}, cravado na divisa de Antenor· Duarte Vall; e 
Celso Caprioglio de onde sigue com o rumo de 
67Q50'10NSW e 6.195,51 mts., segue ate atingir o 
marco NQ um (1), tendo atravessado nesse trajeto 
quatro cursos d'~gua, sem denominaç~o. Do marco 
n6mero um (1), segue com o rumo 22g48'50"5E e 336,62 
mts ate o marco nõrnero dois (2} e deste com o rumo de 
66Q20'50MSW e 1.325,60 mts, ate o marco·nômero tr~s 
(3), marco este cravado na divisa com Estrela do 
Guapor~ S/A. Deste ponto deflete à direita com 
20Q21'40MNW e 7.858,62 mts., atê o marco nómero 
quatro (4), atravessando neste percurso d'àgua sem 
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denominaç~o e dai com o rumo de S9Q54'00u5W e 
2.429,04 rnts., at& o marco numero cinco (5) e deste 
com o rumo de 19Q59'10"5E e 877,38 mts., at& o marco 
nõmero seis (8), e dai, com o rumo de 70Q13'50"5W e 
11.883,80 mts., até atingir o marco n6mero sete (7), 
tendo atravessado quatro cursos d'água sem 
denominação e atingindo a estrada da s~de no Km. 3,8, 
sendo que nestes caminhamenlos confrontou sempre com 
Estrela do Guaporé 5/A. Do marco n6mero sete (7) 
segue a direita com o rumo de 19Q42'SO·NW e 6.910,87 
mts., até atingir o marco número oito (8) 
confrontando com Luiz Mitidiero e este marco com o 
rumo de 71g17'20"NE e 9.232,35 mts., até atingir o 
marco numero (9), cravado na margem da estrada que 
segue para Séde, tendo atravessado neste caminhamente 
tres cursós d'~gua e margeando por 4,24 km, um outro 
curso também sem denominação. Do marco namero nove 
{9)' segue no mesmo sentido com 69235'20"NE na 
dist~ncia de 12.563,56 mts., até atingir o marco 
nàmero dez (10), atravessando neste percurso onze 
cursos d'~gua sem denominaç~o e atingindo no Km 4,16 
o Córrego Barrac~o Queimado, no Km 8,96 uma estrada e 
no Km 12,18 o Córrego do Chimura, confrontando sempre 
com Agro-Pecuâria Uemura S/A. Do mesmo marco namero 
dez {10), com o rumo de 20Q22'30u5E e 12.964,76 mts., 
atinge o marco n~mero zero (0), ponto de partida 
desta descrição.• 

Esse imóvel os Suplicantes adquiriram 

da firma SDRANA COMERCIAL E IMPORTADORAS/A., que por sua 

vez houvera adquirido o im6vel à BRAULINO BASILIO MAIA·FILHO 

e sua mulher NEUSA MARILENE DE P~DUA HAIA, atraves da 

transcriç~o nQ 22.932. Na escritura de aquisiç~o mencionada 

em primeiro lugar, ficou ainda constando que a Fazenda 

Amburana, dessa data em diante passaria a denominar Fazenda 

S~o Domingos. 

A Fazenda S~o Domingos, antiga Fazenda 

Amburana, foi formada pela unifica~ão de v~rias glebas, 

adquiridas por BRAULINO BASILIO HAIA FILHO, antes da 
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alienaç~o a antecessora dos Suplicantes, SORANA COMERCIAL E 

IMPORTADORA 5/A. 

Essas vf:irias aquisiçe'es 

noticiadas e comprovadas na certid~o fornecida pelo Cartório 

Imobiliàrio de [~cere~, assim concebida: 

"Sorana Comercial e Importadora 
5/A., adqµiriu de Braulino Basilio Maia Filho e 
s/mulher Neuza Marilene de Pádua Haia conforme 
Esc~itura P6blica de Compra e Venda, lavrada em 
30.07.74., devidamente registrada no livro 3-P, fls. 
286, sob nQ 22.932, em 06.09.74. - Braulino Basilio 
Haia Filho adquiriu de Edmundo José Rodrigues e 
s/mulher; Osmindo Pereira de Souza; Takayasu Nagano e 
s/mulher, conforme Escritura Pôblica de Compra e 
Venda, Lavrada em 25.11.71., devidamente registrada 
no livro 3-M, fls. 124, sob nQ 18.338, em 04.07.72. - 
Osmindo Pereira de Souza adquiriu de Daniel Procópio, 
conforme Escritura P6blica de Compra e Venda, lavrada 
em 10.08.70., devidamente registrada no livro 3-K, 
fls. 76, sob nQ 14.677, em 04.09.70. - Daniel 
Procópio adquiriu do Estado de Mato Grosso, conforme 
Titulo Definitivo expedido em 24.10.60,, devidamente 
registrado no livro 3-0, fls. 47, sob nQ 4.436, em 
27.01.61. Com a area de 1.999 has. - Edmundoi José 
Rodrigue, Osmindo Pereira de Souza, Takayasu Nagano 
adquiriram de Waldir José ·Rossi, Duintino de Matos, 
René Lobo Rego, Tibórcino Greg6rio Kuhn, Alexà 
Clemens, Tino Euzébio de Fran~a, Sebastiana Alves de 
Assun~ão conforme Escritura Póblica de Compra e 
Venda, lavrada em 06.06.69., devidamente registrada 
no livro 3-J, fls. 233, sob nQ 14.061, em 29.12.69. - 
Ouintino de Matos adquiriu do Estado de Mato Grosso 
conforme Titulo Definitivo expedido em 31.10.60., 
devidamente registrado no livro 3-D, fls. 75, sob no 
4.559, em 02.02.61. Com a área de 1.999 has e 7.917 
m2. - Sebastiana Alves de Assun~ão adquiriu do 
Estado de Mato Grosso conforme Titulo Definitivo 
expedido em 29.10.60., devidamente registrado no 
livro 3-D, fls. 68, sob nQ 4.528, em 02.02.61. Com a 
ãrea de 1.999 has e 9.178 m2. - Waldir José Rossi 
adquiriu do Estado de Mato Grosso conforme Titulo 
Definitivo expedido em 10.11.60., devidamente 
registrado no livro 3-0, fls. 50, sob nQ 4.445, em 
28.01.61. Com a ârea de 1.999 has e 7.917 m2. 

est~o 
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Lucila Hagalh~es Lemes adquiriu do Estado de Mato 
Grosso conforme Titulo Definitivo expedido em 
01.11.60., devidamente registrado no Livro 3-D, fls. 
49, sob no 4.444, em 28.01.61. Com a area de 1.999 
has e 7.917 m2. - Tib6rcio Greg6rio Kuhn adquiriu do 
Estado de Mato Grosso conforme Titulo Definitivo 
expedido em 09.11.60., devidamente registrado no 
livro 3-D, fls. 48, sob nQ 4.437, em 27.01.61. Com a 
área de 1.999 has e 7.921 m2. - René Lobo Rego 
adquiriu do Estado de Mato Grosso conforme Titulo 
Definitivo expedido em 24.10.60., devidamente 
registrado no livro 3-D, fls. 33, sob ng 4.372, em 
15.12.60. Com a area de 1.999 has e 7.917 m2. 
Alexo Clemens adquiriu do Estado de Mato Grosso 
conforme Titulo Definitivo expedido em 26.10.60., 
d e v i d am e n te registrado· no livro 3-D, f l s , 32, sob nQ 
4.367, em 15.12.60. Com a ãrea de 1.999 has e 7.921 
m2. - Tino Euzebio de França adquiriu do Estado de 
Mato Grosso conforme Titulo Definitivo expedido em 
29.10.60. ,· devidamente registrado no livro 3-0, fls. 
31, sob no 4.366, em 15.12.60. Com a àrea de 1.999 
has e 7.921 m2. - · Edmundo José Rodrigues adquiriu de 
Carmindo Alves conforme Escritura Póblica de Compra e 
Venda, lavrada em 11.12.68., devidamente registrada 
no livro 3-J, fls. 70, sob nQ 13.290, em 26.12.68. - 
Carminda Alves adquiriu do Estado de Mato Grosso, 
conforme Titulo Definitivo expedido em 10.11.60., 
devidamente registrado no livro 3-0, fls. 32, sob no 
4.369, em 15.12.60. Com a àrea de 1.999 has e 7.971 
m2. - Edmundo Jos~ Rodrigues adquiriu de José Tadeu 
Ferreira e Herculano Pedro Ferreira conforme 
Escritura Póblica de Compra e Venda, lavrada em 
09.05.68., devidamente registrada no Livro 3-I, fls. 
199, sob nQ 12.4451 em ,20.05.68. - José Tadeu 
Ferreira adquiriu do Estado de Mato Grosso conforme 
Titulo Definitivo expedido em 24.10.60., devidamente 
regislrado no livro 3-D, fls. 47, sob nQ 4.435, em 
27.01.61. Com a ~reade 1.998 has e 7.971 m2. - 
Herculano Pedro Ferreira adquiriu do Estado de Mato 
Grosso conforme Titulo Definitivo expedido em 
24.10.60., devidamente registrado no livro 3-D, fls. 
32, sob no 4.368, em 15.12.60. Com a área de 1.999 
has e 7.971 m2. - Edmundo Jose Rodrigues adquiriu de 
Schimidt Rodrigues Santos e Orlando Augusto de 
Carvalho conforme Escritura Póblica de Compra e Venda 
lavrada em 29.08.66., devidamente registrada no livro 
3-H, fls. 133, sob ng 10.717, em 27.12.66. 
Schimidt Rodrigues Santos adquiriu do Estado de Mato 
Grosso conforme Titulo Definitivo expedido em 
10.11.60., devidamente registrado no livro 3-0, fls. 
70, sob ng 4.536, em 02.02.61. Com a ~rea de 1.999 
has e 7.971 m2. - Orlando Augusto Carvalho adquiriu 
do Estado de Mato Grosso conforme Titulo Definitivo 
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expedido em 24.10.60., devidamente registrado no 
livro 3-D, fts. 34, sob nQ 4.375, em 15.12.60. Com a 
àrea de 1.999 has e 1.971 m2. - Braulino Basilio Maia 
Filho adquiriu de Tossia Nomura e s/mulher; Dscar 
Hideo Nomura; Hàrio Nomura e s/mulher conforme 
Escritura P6btica de Compra e Venda lavrada em 
25.11.71., devidamente registrada no livro 3-M, fls. 
48, sob nQ 17.956, em 18.05.72. - H~rio Nomura 
adquiriu de Freda Ray conforme Escritura Poblica de 
Compra e Venda lavrada em 24.11.69., devidamente 
registrada no livro 3-L, fls. 10, sob n~ 15.734, em 
01.06.71. - Freda Ray adquiriu do Estado de Mato 
Grosso conforme Titulo Definitivo expedido em 
29.10.60., devidamente registrado no livro 3-0, fls. 
75, sob nQ 4.557, em 02.02.61. Com a àrea de 1.999 
has e 7.921 m2. - Tossia Nomura adquiriu de Lócio 
Mendes Medeiros conforme Escritura Publica de Compra 
e Venda lavrada em 28.08.70., devidamente registrada 
no livro 3-L, fls.09, sob no 15.732, em 01.06.71. - 
Lõcio Mendes Medeiros adquiriu do Estado de Mato 
Grosso c9nforme Titulo Definitivo expedido em 
11.04.64., devidamente registrado no livro 3-E, fls. 
234, sob n~ 6.630, em 04.05.64. Com a àrea de 1.999 
has. - Tossia Nomura adquiriu de Alexandrino Marques 
e s/mulher conforme Escritura Póblica de Compra e 
Venda, Lavrada em 28.08.70., devidamente registrada 
no livro 3-L, fls. 09, sob n~ 15.731, em 01.06.71. - 
Darcy Santiago Marques adquiriu do Estado de Mato 
Grosso conforme Titulo Definitivo expedidq em 
29.10.64., devidamente registrado no livro 3-F, fls. 
149, sob nQ 7.733, em 04.10.65. Com a ~reade 2.000 
has. - Tossi Nomura adquiriu de Tibôrcio Rodrigues 
Ferraz conforme Escritura P6blica de Compra e Venda 
lavrada em 28.08.70., devidamente registrada no livro 
3-L, fls. 09, sob ng 15.730, em 01.06.71. - Li bú r c i o 
Rodrigues Ferraz adquiriu do Estado de Mat.o Grosso 
conforme Titulo Definitivo expedido em 21.05.65., 
devidamente registrado no livro 3-F, fls. 161, sob no 
7.783, em 08.10.65. Com a àrea de 1.999 has. - Tossi 
Nomura adquiriu de Amamel Tancredo Lisboa conforme 
Escritura P6blica de Compra e Venda lavrada em 
28.08.70., devidamente registrada no livro 3-L, fls. 
09, sob nQ 15.729, em 01.06.71·. - Amamel Tancredo 
Lisboa adquiriu do Estado de Mato Grosso conforme 
Titulo Definitivo expedido em 30.10.64., devidamente 
registrado no livro 3-F, fls. 63, sob. nQ 7.235, em 
11.02.65. Com a área de 2.000 has. - Oscar Hideo 
Nomura e Tossio Nomura adquiriram de Aníbal Rezende 
Biaja e Carmem Cenira Maciel conforme Escritura 
Póbtica de Compra e Venda lavrada em 25.03.68., 
devidamente registrada no livro 3-I, fls. 172, sob ng 
12.307, em 04.04.68. - Aníbal Rezende Biaja adquiriu 
do Estado de Mato Grosso conforme Titulo Definitivo 
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expedido em 10.11.60., devidamente registrado no 
livro livro 3-D, fls. 32, sob no 4.369-A, em 
15.12.60. Com a área de 1.999 has e 9.178 m2. 
Carmem Cenira Maciel adquiriu do Estado de Mato 
Grosso conforme Titulo Definitivo expedido em 
29.10.60., devidamente registrado no livro 3-0, fls. 
70, sob nQ 4,535, em 02.02.61. Com a área de 1.999 
has e 9.178 m2. - Braulino Basilio Haia Filho 
adquiriu de Armindo Fernandes Barbosa e s/mulher 
conforme Escritura Põblica de Compra e Venda lavrada 
em 14.03.72., devidamente registrada no livro 3-M, 
fls. 13, sob nQ 17.766, em 18.04.72. - Armindo 
Fernandes Barbosa adquiriu de Joana Faria Cavalcanti 
conforme Escritura P6btica de Compra e Venda lavrada 
em 03.05.67., devidamente registrada no livro 3-H, 
fls. 255, sob ng 11.178, em 05.05.67. - Joana Faria 
Cavalcanti adquiriu do Estado de Mato Grosso conforme 
Titulo Definitivo expedido em 06.12.60., devidamente 
registrado no livro 3-0, fls. 78, sob n~ 4.570, em 
02.02.61. Com a àrea de 1.899 has e 7.917 m2.1 

No caso os fatos s~o incontroversos, o 

Impetrantes são titulares do direito de propriedade sobre a 

Fazenda S~o Domingos. Proprietàrio perante as Leis 

Brasileiras ~ quem tem um titulo registrado no Cart6rio de 

Im6veis. A Impetrada arroga~d~-~~ possuidora do direit6 de 

auto-tutela, nega esse dire~to e ameaça expulsar 05 

proprietàrios da àrea. 

Ou ando da compra do imóvel 05 

Supli.cantes cercaram-se de todas as garantias, examinando a 

documentação e, como soe acontecer em Mato Grosso, buscou, 

tambem a informação da Fundação Nacional do Indio (doe. nQ 

4), Esta veio assim redigida: 

·MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAC~O NACIONAL DO INDIO - FUNAI 
Gabinete do Presidente 
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Em atendimento ao que solicita a Firma SORANA 
Comercial e Importadora 5/A, conforme peti~ão 
protocolada nesta Funda~!o em data de 23 de novembro 
de l .973, ouvidos os Departamentos Gerais do 
Patrim8nio· Indlgena e do Planejamento Comunitário, 
nos termos do processo nQ FUNAI/B5B/3t69/73, Ç ~ B I 
I F I C O não haver conhecimento da exist~ncia de 
;ld;ia;e~t;s indígenas na área da peticionâria, 
denominada •fazenda Amburana•, localizada no 
município de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso e 
compreendida pelas seguintes coordenadas geográficas: 
LATITUDE de l3o55'00• a L4o03'08"5 e LONGITUDE de 
50Q36'lS• a - 59Q50'00"WGR., não -h;~;~d;- em 
consequ@ncia, restrição à opor a plena utilizaç~o da 
mencionada àrea pela Firma interessada. Esta 
Certidão farà fé perante a Superintend~nçia do 
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, de acordo com a 
Resolução n6mero 34, de t4 de maio de l.968; do 
Conselho Deliberativo daquela Superintend@ncia. 

Brasilia, 17 de julho de l.974. 

ISMARTH DE ÀRAUJO OLIVEIRA 
;:::Presidente=•. 

Destaca-se mais uma vez que a Fundaç~o 

Nacional do indio autorizou de forma expressa a implantaç!o 

do projeto: 

restrii;:~o 
mencionada 

ªnão 
à opor 

â r e a ••• • • 

havendo em 
a plena 

consequ@ncia, 
utilizai;:~o da 

Acreditando que o nosso Pais, tratasse 

1 
1 

z 
~ 
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as coisas de maneira s~ria, os Irnpetrantes implantaram 

1 
modelar estabelecimento agro-pastoril, onde hoje est~o 

~ 
empastadas mais de 8.200 cabeças de gado· vacum lendo a 

pr6pria Fundação Nacional do Indio, embora dando valores 

rid!culos, reconhecido.e atestado a exisl@ncia de in6meras 

benfeitorias. (doe. no 5). 

Assim, incontroverso e documentalmente 

provado està que os Impetrantes adquiriram um imóvel rural, 

s~o dele proprietarios e o serão, por disposiç~o de Lei 

Federal - Lei dos Regist~os Publicas - ate que seja a sua 

matricula ?U registro cancelado; incontroverso està ainda, o 

que se prova com documentação da própria Impetrada, que os 

!mpetrantes desfrutam da posse do imóvel e ali possuem 

in6meras benfeitorias que, inclusive, foram por ela 

relacionadas. 

Ocorre que em 13 de feverei~o de 1991, 

Os Impetrantes receberam da Superintendência Exe-c u tiva 

Regional de Cuiaba, alrav~s do Sr. MARCELO DOS SANTOS Cdoc. 

ng 6}, a missiva seguinte: 

•MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇ~O NACIONAL DO INDIO 
Superinlend~ncia Executiva Regional da 2! Regi~o 
Cuiabà 
Administra,~o Regional de Vilhena 

ªVilhen~ CRO.l, 13.02.91 

.. 
~ 
,i 
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CRRTA N~ 005/91/ADR/VLH 

A 
GERENCIA DA FAl.. SAO DOMINGOS 

Prezado Senhor, 

Solicito a V.5~, que retire 
imediatamente o gado que se encontra n__g_interio_r da 
l!lrea ~~a Vale do Guapo rê. 

Solicito ainda, que V.S~. 
cerca nos limites desta propriedade com 
Indigena em quest~o. Informo-lhe, de que 
responsabilizamos com o que possa ocorrer 
referido gado. 

levante 
a f!I r e a 

n~o nos 
com o 

Aproveito a oportunidade para 
lembrar-lhe de que os proprietàrios desta fazenda, jà 
perderam processos de mandado de seguran~a, 
reintegra~lo de posse e recentemente de interdito 
proibit6rio. 

Atenciosamente, 

M~RCELO DOS SANTOS 
TE(. INOIGENISTA 
ílDM. REG. SUBST/ADR/VLH• 

Com a inicial, de forma inconteste 

estão os documentos que comprovam a propriedade e a filiaç~o 

atê a compra inicial feita ao Estado de Mato Grosso hà 26 

anos. Com a inicial, tambêm, veio a prova do ato 

atrabiliàrio da Impetrada, de sorte que neste mandamus n~o 

existe controvérsia factica. O cidad~o prova ser o dominus e 

a autoridade coatora, de forma ilegal e sem o devido 

• l 
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processo, desrespeita esse direito, 

O mestre CALHON DE PílSSOS (parecer 

junto doe. ng 7) jà afirmara, s6bre a pretens~o da 

Impetrada: 

AQUI PARA A DETERMINAÇ~O DO DIREITO, O FATO 

RECLAMADO J~ EST~ EXAUSTIVAMENTE COMPROVADO POR 
f 

i 
F 
~ 

1 

1 

DOCUMENTOS. o DIREITO DE PROPRIEDADE DO 

IMPETRRNTE FORMALMENTE INAT~CílVEL. A VIOLE~CIA 

DA FUNAI, EXPRESSA NOS TERMOS ·ENLOUQUECIDOS• DO 

INACREDIT~VEL E RNTOL~GICO OFICIO DE DESOCUPAÇ~O 

SUM~RIA DAS TERRAS DE PROPRIEDADE DO CONSULENTE, 

HA' 26 ANOS PACIFICAMENTE DEFINIDAS COMO TERRAS 

PARTI CUU:iRES. 

Ha', evidente e simplesmente, uma tese 

de direito a ser examinada e e~ta, por mais complexa que 

fosse - mas n~o ~, deverà ser encarada e decidida. N~o· hà 

nenhuma conlroversia plausivel sobre os falos da causa, n~o 
. 

1 
! 
' e 

havendo como se falar em iliquidez e incerteza. 

O rem~dio heróico tem hoje conotaç5es 

diversas dos seus primórdios quando se chegou a entender que 

direito liquido e certo fosse àquele que não demandasse 

maiores considera~ões ou que não ensejasse dóvida sob o 

ponto de vista juridico, ou que não oferecesse complexidade, 
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que fosse de f~cil interpretação, com aquela expressão 

famosa direito translócido, que de vez em quando ainda ê 

utilizada. O direito transtócido, evidente, acima de toda 

dâvida razo~vel, apurado de plano, sem detido exame nem 

laboriosas cogitaç8es, o que levou CASTRO NUNES a afirmar 

que, entendidas as palavras do texto constitucional, só as 

quesl8es mui lo simples estariam ao alcance do Mandado de 

Segurança. Critério realmente simplista e subjetivo, pois a 

quest~o que parecesse simples a um Juiz, dificil e 

complicada poderia ser para outro menos enfronhado no 

assunto. 

A partir da Constituição de 1946, 

entretanto, evoluiram a doutrina e a Jurisprudªncia, 

fixando-se, ent~o, crit~rio bbjetivo para a determina~~º de 

direito liquido e certo. Condição constitucional da 

sumarlssima do Mandado de Seguran~a, pressuposto do Mandado 

de Seguran~a, o conceit~ pois d~ direito liquido e certo, 

segundo o Professor CELSO BARBI, é a pedra de toque, a chave 

da ab6boda de todo o edificio. 

O direito ser~ declarado e aplicado 

pelo Juiz, que lançar~ m~o dos processos de i n t e r p r e t a ç ão 

' ~ r •· ~ 
1 
1 

1 

estabelecidos pela ci@ncia para esclarecer os textos 

obscuros ou harmonizar os contraditórios. Seria absurdo 

admitir-se se declare o Juiz incapaz de resolver litlgio, 

sob o pretexto de haver preceitos legais complexos ou de 1 
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inteligência dificil ou duvidosa. 

Desde, pois, que o fato seja certo e 

incontestavel, resolvera o Juiz a questão de direito, por 

mais intricada e dificil que se apresente para conceder ou 

denegar o Mandado de Seguran~a. 

Assim, o direito liquido e certo, digo 

eu, · - (CARLOS HílRIO VELLOSO - Cincoenta anos de Mandado de 

Seguran~a IAB pag.57), são os fundados em fatos 

incontroversos, fatos incontestàveis. Incontroversos os 

fatos, ao Juiz caber~ resolver a questão de direito. 

Consta dos autos que os Impetrantes s~o 

proprietàrios e possuidores de uma àrea de terras e a 
~ 

Impetrada, sem usar o devido processo legal, amea~a expulsa- 

los. Isso ê incontroverso e i nco n t a s t à v a L, 

E' a confirmaç:ão desta verdade 

elementar que se pretende neste mandado, evitar que o Poder 

Publico cometa mais uma viol@ncia, causando nova sangria aos 

cofres p6blicos. 

Esses fatos incontestaveis, que n~o 

refletem qualquer discussão incomport~vel no mandado de 

!I seguran~a, revelam a viola~ão flagrante dos artigos Sg, LIV, 
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da Constituição Federal e 252 da Lei dos Registros Pôblicos. 

lndubit~vel que os Impetrantes s~o senhores do dominio e 

posse dos im6veis. Indubitàvel, também é que os Impetrantes 

tem direito ao processo legal, isto é, tem, direito de s6 

atender as pretens~es da FUNAI, por ordem competente do 

Poder Judiciàrio, proferida em processo, no qual se garantam 

as partes a defesa e tratamento igualitàrio. 

O direito a esse processo regular 

representa a maior garantia do individuo contra os atos de 

força da administração. 

V~-se, pois, que de um lado existe o 

direito liquido e certo dos Impetrantes de se sujeitarem s6 

e 6nicarnente a decisão judicial e de outro a ameaça de 

viola~ão desse direito por ato ilegal da Impetrada. (lei no 

1.533, artigo 1Q in fine). 
.. •• 

Grande parte da doutrina e 

jurisprud@nci a, posta-se hoje na defesa do direito ao 

processo. Isto é, ~quele conjunto de. regras que garantem ao 

cidadão o processo legal. Realmente, a garantia do devido 

processo legal e o instrumento eficaz de defesa, para o 

f respeito·as demais garantias constitucionais. Sem respaldo 

de um processo legal estaria a administra~ão autorizada a se 

auto-tutelar, sem contraditorio, e violentar o direito do 

cidadão. 
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Nessa ordem de idéias o cidad~o sà se 

obriga, v~lidamente, quando convencido por um processo que 

tenha obedecido as formalidades Legais. Sem esse processo 

obediente as normas legais, não pode o administrador invadir 

a esfera juridica do individuo, negando-lhe ou lhe cerceando 

a defesa. 

A invej~vel cultura e poder de síntese 

de SERGIO FERRAZ, em trabalho quando da comemoração dos 

cincoenta anos do Mandado de Segurança, no Instituto dos 

Advogados Brasileiros - diz: 

•o DEVIDO PROCESSO LEGAL E UHA GARANTIA 

CONSTITUCIONAL DIFUSA, Nf:lO EXPRESSA, NAO 

TEXTUAL, MAS QUE INFORMA TODA A ATUAÇ~O 'DA 

ATIVIDADE P~BLICA, E .N~D APENAS A DE INDOLE 

JURISDICIONAL.• 

Em memoràvel estudo sobre o direito ao 

processo, a insigne jurista ADA PELLEGRINI GRINOVER, jà 

teve ocasi~o de demonstrar: 

nEntre n6s o artigo 153 parâgrafo 4 da 
Constitui~ão Federal, ( •A lei não poderà 
excluir da apreciação do Poder Judiciàrio, 
nenhuma lesão de direito indiviudual•), 
consagra, no plano constitucional o próprio 
direito de ação~ o direito a prestação 
jurisdicional. Mas não ê apenas este o conteudo 
da garantia. Jà o afirmavamos nas Garantias 
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Constiutucionais ( 166 ); repetimos-lo na Teoria 
Geral (p. 51 } e o frisamos nos Principies 
Constitucionais: 

Mas isso ainda n~o é o suficiente. Não basta 
afirmar a constitucionaliza~ão do direito de 
aç~o, para que se assegurem ao individuo os 
meios para obter o pronunciamento do Juiz sobre 
a razão do pedido. E necess~rio, antes de mais 
nada, que por direito a aç~o, direito ao 
processo, não se entenda a simples ordena~~º de 
atos, atravês de qualquer procedimento, mas sim 
o devido processo legat• 

Esse estudo veste-se como luva na 

hip6tese dos autos. A pr~tens~o da lmp~trada ameaça 

violar escancaradamente direito que é assegurado no artigo 

SQ, XXII, da Constituição Federal. Repita-se os Impetrantes 

são proprietários e possuidores dos im6veis -fato 

incontroverso e que n~o depende mais de outras provas; a 

}mpetrada, por seu Superintendente Executivo Regional amea~a 

tirá-Los dessa área sem se utilizar do processo previsto em 

Lei, havendo justissimo receio dos Impetranles de sofrerem a 

viol~ncia, mesmo porque~ p6blica e not6ria a forma de agir 

da Impetrada, o que tem gerado uma serie infindável de ações 

civeis de desapropria~ão indireta, exatamente porque a 

Impetrada, constantemente, (isso faz parte de seu dia a 

dia), invade propriedades particularés, obrigando o cidadão, 

depois de perpetrado o ato a se contentar com a s6 

indenização, dada a sempre alegada irreversibilidade do ato 

ilicito da Administração. 

A matêria tratada nestes autos jà foi 
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objeto de estudo do ilustre JUIZ FEDERAL DR. ODILON DE 

OLIVEIRA - JUil DE DIREITO DA 2a VARA DE MATO GROSSO. 

Em sentença lapidar, Sua Ex c e l ê n c i a 

abordou o tema afirmando que 

Vencidas estas etapas, passo a 
examinar o ponto crucial da questão, n~o claramente 
abordado pela digna autoridade impetrada, qual seja 
saber-se se os impetrantes, como proprietários e 
possuidores diretos dos im6veis discriminados nos 
autos, t~m ou n~o direito liquido e certo ao devido 
processo legal, para que, somente por meio do qual, 
possam ser expropriados e dessapossados de seus bens. 
Gize-se, sem temer repetição ou afirmação 
pleonàstica, por oportuno e com maior clareza, que 
não se discute aqui direito de propriedade, como não 
se cuida, tambem,de direito à indenização, mas tão 
somente querem os impetrantes que se lhes reconheça o 
direito de somente serem privados do exercicio normal 
do direito de propriedade atraves do devido processo 
legal. 

Antes, porém, releva tra~ar-se o 
perfil hist6rico do direito de propriedade, segundo a 
evolução legislativa constitucional, mais como 
reforço de convicç~o do que como ponto central dos 
fundamentos que adotarei como razão de decidir. 

A primeira 'constituição do 
(Imperio), jurada a 25 de março de 1.824, 
artigo 179, inciso XXII, ao mesmo tempo 
garantia o direito de propriedade, jà previa a 
expropriação pelo Poder Pôblico,mediante previa e 
justa indenização, evidentemente atravês do devido 
processo Legal, a saber: 

Brasil 
em 
em 

seu 
que 

Art 179 - A inviolabilidade dos 
direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brsileiros, 
que tem por base a propriedade, é garantida pela 
Constituição do Império, ... XXII - E garantido o 
direito de propriedade em toda a sua plenitude. Se o 
bem pâblico legalmente verificado exigir o uso, e 
emprego da Propriedade do Cidadão, serà ele 
previamente indenizado do valor dela . A lei marcarJ 
os casos, em que ter~ lugar esta ônica exce~ão, e 
darà as regras para se determinar a indenização. 



.•.. 

APVOCACIA E CONSUL TOAIA. LEGA.I_ 

·POMPEU DE B.A.HROS E 1\-!IHICH BUE:'\O 

CUIAIIA (MT) 
RUA PR. JOAQUl).f MURTJNHO, !l!lt 
FONES: (065) 3:Zl-761!1 • J:ll 7681 
CEI'.: 78.015 

SÃO PAULO (SP) 
RU.-. RIACHUELO, 73 • 2.• A:-ID,\R 
FONES: (011) 36·3752 • 35-"IJO 
CEP.: Ol.007' • 19 

A primeira Constituição da Repóblica, 
proclamada em 24 de fevereiro de 1.691, ap6s dispor 
que pertenciam aos Estados as terras devolutas 
situadas nos seus respectivos territórios, salvante a 
porção indispensàvel para a defesa das fronteiras, 
fortificações, construç~es militares e estradas de 
ferro federais, assegurou a inviolabilidade 
concernente à propriedade, ressalvando a 
desapropriaç~o, mediante indenização previa, como 
segue: 

A Constituiçlo 
inviolabilidade dos· direitos 
liberdade, •.• à propriedade, .. 

assegura ...• 
concernentes 

a 
à 

# - 17. O direito de propriedade 
mantêm-se em toda a plenitude, salvo a desapropriaç~o 
por necessidade pu utilidade póblica, mediante 
indenizaç~o prévia. 

A segunda Comstituição da Rep6blica1 

promulgada a 16 de julho de 1.934, igualmente, 
assegurou a inviolabilidade concernente à 
propriedade, subordinando, todavia, seu exerclcio ao 
interesse social ou cole~ivo. 

Art. 113. A Constituição assegura .•. 
a inviolabilidade dos direitos concernentes •.• e à 
propriedade, ..• 

# 17. E garantido o direito de 
propriedade, que não poderà ser exercido contra o. 
interesse social ou coletivo, na forma que a lei 
determinar. A desapropriaç~o por necessidade ou 
utilidade far-se-à nos termos da lei, mediante prêvia 
e justa indenização.Em caso de perigo iminente, como 
guerra ou comoção intestina, poderão as autoridades 
competentes usar da propriedade particular atê onde o 
bem público o exija,ressalvando o direito a 
indenizaç~o ulterior. 

Por sua vez, a Carta Magna de 
outorgada à 10 de novembro, dispôs, em seu 
122, ser assegurado o direito à propriedade, 
desapropriação, mediante indenização previa, 
segue: 

1.937, 
artigo 
salvo 
come, 

Art. 122. A Constituiç5o assegura •.. · o 
direito .•. e à propriedade, ... 

t 14. O direito de propriedade, salvo 
a desapropriaç~o por necessidade ou utilidade 
publica, mediante indenização prêvia. O seu conteúdo 

\ 
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e os seus limites serão os definidos nas leis que lhe 
regularem o exercicio. 

Do mesmo modo que as anteriores, a 
Constituição de 1.946, promulgada a 18 de setembro 
daquele ano, assegurou a inviolabilidade dos direitos 
concernentes à propriedade, salvante o caso de 
desapropriação, mediante prévia e justa indenização. 

Art. 141. A Constituição assegura 
a inviolabilidade dos direitos concernentes •.• e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

# 16. E garantido o direito de 
propriedade, selvo o caso de desapropriação por 
necessid~de ou utilidade p6blica, ou por interesse 
social, mediante prévia e justa indenização em 
dinheiro. Em caso de perigo iminente, como guerra ou 
comoção intestina, as autoridades compelentes 

A Constituição atual, do mesmo modo, 
assegura o direito de propriedade, ressalvando o caso 
de desapropriaç~o, mediante previa e justa 
indenização. Em caso de perigo p6blico iminente, essa 
indenização podera ser feita ulteriormente (art. 153, 
# 22). 

Visto o tratamento constitucional dado 
ao direito de propriedade no Brasil, desde o Império, 
com visivel tend@ncia progressista dos constituintes, 
registro que a cadeia dominial dos titules 
apresentados pelos impetrantes se encontra 
devidamente aclarada no corpo da petiç~o inicial 
(fls. 05/11, principalmente), com suporte na 
documentação de fls. 32/5&, vendo-se que referidos 
titulas aquisitivos t@m origem em documentos de 
compra e venda feita pelo Estado de Mato· Grosso a 
diversos adquirentes, nos anos de 1.963, 1.965 e 
1.966. São, pois, destarte, os impetrantes 
proprietãrios das àrea em quest~o, vez que em nome 
deles estão elas transcritas. 

Art. 859 do (6digo Civil 
•Presume-se pertencer ao direito real à 
cujo nome se inscreveu ou transcreveu•. 

Brasileiro: 
pessoa, em 

Se ate prova em contràrio (presunção 
juris lantum) o domlnio pertence àquele em cujo nome 
estiver transcrito o titulo, cabe à Funda~ão Nacional 
do Indio ou à União Federal, antes do apossamento, 
ingressar em juizo para desconstituir a situação 
jurldica consistente no registro imobiliãrio em nome 
do titular de domlnio. E o artigo 250 da Lei n. 
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6.015/73 é claro e a FUN~I e a UNI~O FEDERAL n~o s~o 
infensas a tal norma, a saber: 

Art. 250. Far-se-à cancelamento: 

I- em cumprimento de decisão judicial 
transitada em julgado; 

II- a requerimento un~nime das partes 
que. tenham participado do ato registrado, se capazes, 
com as firmas reconhecidas por tabeli~o; 

III- a requerimento do interessado, 
instruido com documento hàbil. 

Por sua vez, o art. 252 da citada lei 
disp8e que "0 registro, enquanto n~o cancelado, 
produz todos os seus efeitos Legais ainda que, por 
outra maneira, se prove que o titulo està desfeito, 
anulado, extinto ou rescindido•. 

Em sendo assim, e como o ordenamento 
jurldico brasileiro não prevê o apossamento •manu 
militari~ como meio de aquisiç~o da propriedade, o 
caminho legal para ser palmilhado pela impetrada ou 
por quem de direito é o da desapropriação, nos termos 
da lei, ou o ajuizamento da competente ação ordínaria 
visando a promover a anulaç~o de registro. 

A cadeia dominial tem sua origem, como 
se disse e se v@ dos documentos indicados, mormente 
os de fls. 55/56 e versos, em titulos expedidos p~lo 
Estado de Mato Grosso há mais de vinte anos, 
extraindo-se dai que os impetrantes não s~o meros 
invasores das áreas em tela, mas exercitam direito de 
propriedade com legitimidade e assento em documentos 
hábeis, legalmente transcritos. N~o podem, pois, ao 
nuto da Administraç~o Pôblica, sofrer espoliação, mas 
, pelo contrário merecem a proteç~o que ~odas as 
Constituiç~es v@m oferecendo à inviolabilidade do 
direito de propriedade, s6 podendo perd@-la mediante 
o devido processo legal, administrativo(amigàvel) ou 
judicial. 

uNa Adrninistraç~o P6blica n~o há 
liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na 
administraç~o particular é licito fazer tudo o que a 
lei n~o proibe, na Administração Pâblica só é 
permitida fazer o que a lei autoriza. A lei para o 
particular significa poder fazer assim; para o 
administrador significa dever fazer assim. CHely L. 
Meirelles, in "DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO•, 9 
edi~ão, Ed. RT,pag. 60). 
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Tal significa que "o Poder Póblico s6 
pode agir secundum legem, ou •que toda atividade 
estatal fica sujeita ao imperio da lei', corno averba 
o constitucionalista José Afonso da Silva, in "CURSO 
DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO', 3 ediç~o, 
Editora Revista dos Tribunais, S~o Paulo, 1.985, pag. 
565. 

Gize-se, por relevante, que 
antecessores dos impetrantes, como se vê de fls. 
29/31, não querendo ir de encontro à política 
indigenista da FUNAI, obtiveram documentos do 
presidente do orgão atestando a inexist~ncia de 
aldeamentos indigenas nas áreas em tela. Fato 
curioso, ~uanto a esses documentos fornecidos pela 
FUNAI, reside em que, tão-1.og_o a autoridade impetrada 
foi notLfj_ç_~da, e 6rgão apressoÜ-se em baixar a 
portaria cie_fls. 103/104, co.m._data de 13Te março do 
corrente ano,-a~.u.. ando a certidã e fls. 29 passada 
pelo então presidente da undação Nacional do Indio. 
Tal conduta também evidencia a existência de motivos 
para o fundado receio de ameaça ao direito de 
propriedade dos impetrantes. Os documentos de fls. 
57/59 e os trazidos pela autoridade impetrada às fls. 
68/99 tambem est~o a evidenciar a pretensão da FUNAI 
que conflita com os interesses dos impetrantes. 

Do esbo~o da evolução legislativa 
constitucional, desde a Carta Magna de 1.824, v@-se 
que todas as Constituições asseguraram o direito à 
inviolabilidade da propriedade, s6 podendo o titular 
do dominio perde-la em caso de desapropriaião, 
mediante pr~via e justa _indenização. Segundo ·as 
normas constitucionais em destaque, o proprietàrio 
somente serà privado do exercicio normal de seu 
direito de propriedade, sem indenização pr~via, 
contudo ulterior, em caso de perigo pâblico iminente, 
situação incorrente 'in casu•. 

Por seu turno e ancorada nos 
dispositivos constitucionais pertinentes, a 
legislação ordinàría que disciplina a intervenç~o 
estatal na propriedade particular indica o meio 
processual adequado para viabilizaç~o e concretizaç~o 
da vontade do Poder Publico. Verbi gratia, n~o 5e 
efetivando a desapropriaç~o pela via administrativa, 
o Decreto-lei n.3.365, de 21 de junho de 1.941, alem 
de outros diplomas, dita o processo judicial 
expropriatorio. Decorrentemente, nenhuma pretensão do 
Poder P6btico, com cunho expropriatõrio, pode 
proclamar-se infensa às normas constitucionais 
pertinentes à intervenç~o na propriedade, cujo 
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p·ocesso devido é o previsto na Legislaç~o ordinãria. 

Inconceb!vel falar-se em garantia de 
a mp l a defesa sem o devido p r oc e s s o legal. 
Inconceblvel, igualmente, querer-se promover a 
pacifica~~º social sem que se componham os encontros 
de pretensões atraves de processo e procedimento~ na 
forma da lei. 

• .•. em verdade, cabe ao processo uma 
importantissima tarefa etico-social. Nesse sentido, 
pode-se asseverar, com propriedade, que cada 
processo- no dizer de Withelm Sauer-contem, dentro de 
uma moldura juridica, um peda~o da vida (seja civil, 
ou penal), que será Qbjeto de julgamento, tendo em 
vista um.determinado valor, com base na lei que, em 
âltima análise, coloca-se como sintese aglutinadora 
dos valores socialmente dominantes•, segundo Wilhelm 
Sauer, citado por José Manuel de Arruda Alvim, in 
"(odigo de Processo Civil Comentado•, Editora Revista 
dos Tribunais, São Paulo, 1.975, vol. I, p. 05. 

A tarefa primordial do processo e a 
paz social. logo, ignorar o processo e fazer justiça 
com as proprias m~os, o que a consci@ncia juridica 
nacional e o sentimento popular rejeitam; e prestar 
desserviço à paz e ao equilibrio social, gerando 
conflitos, corroendo o direito do titular do 
interesse dominante. Sauer (ob. cit., idem) ministra 
duradouro ensinamento ao afirmar que o processo 
•acaba por realizar a paz social, bem como, 
simultaneamente, fornecer segurança juridica•. 

Se o processo tem por fim mediato 
promover a paz social, compor os conflitos de 
interesse, infere-se dai que o homem jamais viveria 
em harmonia com os seus semelhantes sem a garantia da 
tutela jurisdicional, havida através do processo, 
segundo o ordenamerito juridico, que diciplina a 
conduta humana, esta sempre ligada a um bem da vida 
ou a um interesse-utilidade. Neste sentido, ainda a 
valorosa contribuição de Sauer ao mundo juridico, 
afirmando que a atividade jurisdicional 

•constitui-se numa aproximação 
das relaç3es da vida a própria Justiça e, esta, 
por sua vez, significa a própria harmonia dos 
valores individuais com os valores v~lidos 
queridos pela comunidade social•. (Arruda alvim, 
citando Sauer, ob.cir., pag. 8). 

Aplicàvel aqui a lição de Josê Afonso 
da Silva (6CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO', 
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Editora 
1.985, 
legal: 

Revista dos Tribunais, 3 edição, S~o Paulo, 
p. 565) sobre o direito ao devido processo 

"Em urna palavra, o texto 
constitucional em consideração garante o 
processo, e •quando se fala em processo•, e n~o 
em simples procedimento, alude-se, sem d6vida, a 
formas instrumentais adequadas, a fim de que a 
prestaç~o jurisdicional, quando entregue pelo 
Estado, d@ a cada um o que ê seu, segundo os 
imperativos da ordem juridica. E isso envolve a 
garantia do contradit6rio, a plenitude do 
direito de defesa, a isonomia processual e a 
bilateralidade dos atos procedimentais•. 

O processualista Arruda 
com suas liç~es a respeito do tema, in 
pag.27, a saber: 

Alvim 
obra 

torna 
citada, 

• O processo é, pois, a parte do 
ordenamento juridico onde, uma vez ameaçada a 
estabilidade social, querida pelo mesmo 
ordenamento, se restaura essa qualidad~ suprema 
da sociedade: a pacificidade da conviv~ncia 
humana, superando-se civilizadamente, pelo 
processo, os conflitos ocorrentes. O processo, 
pois, integra o Direito permitindo a este, uma 
vez violado, a sua restauração•. 

O processo, como se v@, traz a certeza 
do direito. E a condi~ão sine qua non da harmonia ~a 
vida social.E no dizer de Guasp (Derecno Processual 
Civil, 1.961, 2 Ed., Editora Instituto de Estudios 
Politicos, Madrid, n. 1, p~g. 12) o mecanismo que 
"impide la derivacion bélica de la contienda y su 
transformacion en ,un duelo o guerra póblica o 
privada'. 

Deve, pois, a Funda~~º Nacional do 
Indio ou a Uni~o Federal expropriar as ~reas em 
consideração ou vir à justiça questionar, mediante o 
devido processo legal, o direito de propriedade dos 
impetrantes, como bem averbou o douto representante 
do Ministerio Pàblico Federal. Não é dado ao Estado, 
editor que e do ordenamento juridico que disciplina o 
convivio social, julgar-se infenso ao principio da 
proteção judiciària, previsto na Constitui~ão 
Federal. O direito ao devido processo legal, ou ao 
•due process of law•, é garantia das garantias 
ofertadas pela Carta Magna. 

,, - , ~ vista do exposto e por mais que dos 
~\ // . ··, ) 

I \-~ 
1 • 

1 
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autos consta, com apoio no direito aplic~vel à 
espêcie, concedo a segurança pretendida, para 
garantir aos iITTpetrantes Indâstria, Comércio, 
Agricultura e Pecuaria I ARTHUR THOMAS! LTDA•, Adom 
Thomasi e sua mulher, dona Ana Maria M. Thomasi, 
Orestes Thomasi e sua mulher, dona Màrcia Sales Jacob 
Thornasi, e Oswaldo Boggi e sua mulher, dona Maria 
Apol8nia Prandini Boggi, qualificados, a 
inviolabilidade do direito de propriedade e posse 
sobre as àreas descritas nestes autos, s6 podendo 
sofrer perda ou desapossamento mediante o devido 
processo legal. Custas na forma da lei, Sem 
honcrarios (56mula 512, STF).Submeto esta sentença ao 
duplo grau de jurisdi~ão, determinando a subida dos 
autos ap6s o decurso ~o prazo para recurso voluntàrio 
Cart. 12~ par3grafo ónico, da Lei n. 1.533/51). 
Oficie-se na forma do art. 11 da citada lei. 

De seu turno o não menos ilustre 

Procurador da Repóblica DR. HOACIR MENDES SOUZA, em seu ..____....- ,_. --- 
parecer lan~ado nos mesmos autos teve ocasião de salientar: 

MANDADO DE SEGURANÇA 

PROCESSO N. 17.833/87-II 

IMPETRílNTE: IND~STRIA COMERCIO AGRICULTURA E PECU~RIA 
ílRTHUR 10Míl51 LTD~ e OUTROS. 

IMPETRADO: INDIO-FUNAI-EM MATO GROSSO. 
GUERREIRO GUIMARõES. 

CANTIDIO 

PARECER N. 02/87. 

CIVIL. PROPRIEDADE. 
LELGITIMIDADE. AMEAÇA DE INTERDIÇ~O. ~REA 
INDIGENA. ADMISSIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 462 
DO CPC. MANIFESTA ILEGALIDADE. Em se tratando 
de ~re~ rural e, ao longo do tempo, n~o 
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contestada a titularidade desta por quem detêm o 
poder de policia, não p~derà este manu militari, 
desapossar sem que obedeça as prescriç5es 
lelgais, utilizando-se tão somente do argumento 
do art. l98 da CF. Precedente do STF-RTJ n. 
99/68. \ 

\ 

' Pelo não acolhimento 
preliminar de ilegitimidade passiva Nad causam•. 

da 

1 
Pela concess~o da Segurança. 

1 

Trata a presente 'a\;ãO mandamental de 
preventivamente proteger direito liquido e certo 
ameaçado po ato do ~r. Superinten~ente Regional da 
FUNDAÇOO. NACIONAL DO INDIO- FUNAI-, em Mato Grosso, 
no sentido de virem os ora Impetrantes privados do 
d i r e i t o d e p r o p r i e d a d e a o s e r e m e o m p e t 't.d o s a d e i x a r a 
posse direta de suas ~reas rurais, sem que se obedeça 
processo regular de desapropriação em foro 
competente. 

A autoridade impetrada, nas 
informaç~es fornecidas de fls. 64/7, alega, em 
preliminar, a ilegitimidade passiva 1ad causam•, vez 
que os lmpetrantes não comprovaram, em momento algum, 
que a autoridade, no exercicio de suas atribuiç~es, 
tivesse praticado alguma ilegalidade que pudesse ser 
alcançada via mandado de segurança, posto que o mesmo 
não responde judicialmente pelos atos praticados ·pela 
FUNAI, cuja atribuição alega ser de compet@ncia 
ex e l u s i v a d a P r e s,i d@ n c i a , e , a inda , em p e t i ç ão ;d e 
fls. LOO junta o instrumento de Procuração e c6pia de 
Portaria n. 3L5/87, de l3.03.87, do Presidente da 
Funai, bem como, o Despacho·n. 008/PRJ/87. 

informativa. 
O merito nto foi apreciado na pe~a 

Instado a falar, o lmpelrante às fls. 
l06/l09, faz ver que a documentação acostada pela 
autoridade apontada como coatora sô vem a corroborar 
a ameaça ao seu direito liquido e certo. 

A autoridade coatora traz aos autos as 
informações de ft. 64/67, tentando sustentar uma 
ilegitimidade passiva •ad causam• que resulta de loda 
insubsistente, ·dado os argumentos empregados. 

A impetrada não cuidou nem um momento 
da natureza da ação mandamental a que respondeu. A 
sua natureza é PREVENTIVA e o ato ilegal està no 
plano da AMEAÇA e n~o no do CONSUMADO, PERFEITO e 
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ACABADO, confundindo assim a parcela de atribuiç~o de 
sua autoridade executora da polltica indigenista com 
-a atribuiç~o institucional, pelo que, assim 
entendendo, o Ministerio P6blico Federal, opina pelo 
n~o acolhimento da preliminar de ilegitimidade 
passiva Mad causam". 

O m~rito da causa n~o foi objeto de 
apreciaç~o nas informações prestadas pela autoridade 
Impetrada, aplicando-se as disposiç5es legais quanto 
a materia de fato, ficando confessada. 

O mandado de Segurança a teor do que 
dispe o art. 462, do [.P.[., ~ plenamente admissivel, 
vez que, os· Impetrantes possuem titulo de 
propriedade, sobejamente, demonstrados nos autos, sem 
que fosse objeto, até a presente data, de 

·! contestação, nulidade requerida judicialmene ou 
· qualquer outro expediente que p~se_Jeyan.i.a.r~ç~ida 
~~gitimidade ou ori:e~~ --- 

~-c--o~dá está, pois, pelos 
dispositivos do art. 859, do Código Civil Brasileiro 
e do art. 252, da Lei n. 6.0lS/73 -Lei dos Registros 
Póblicos-. 

Est~, portanto, configurado que a 
Portaria n. 3~ de 13 de março de 1987 
Presid@ncia da FUNAI-, quando pretende, 
administrativamente, anular a CERTIDAO de fls. 29, 
expedida em 1975, dando conta de que:-nas ~reas 
objeto desta aç~o, n~o havia •conhecimento da 
exist~ncia de aldeamentos indigenas•, p8e sob ameaça 
o direito liquido e certo d~ propriedade, vez que, 
aquela Fundação não perquiriu os caminhos legais e I 
processuais existentes, para, judicialmente,! 
questionar o direito de propriedade dos Impetrantes. } 

Assim sendo, entende o Ministerio 
Pâblico, que por maior que seja o interesse da 
Administraç~o P6blica Federal, no desempenho de sua 
polltica indigenista, deve seguir as disposições 
Constitucionais e ordin~rias vigentes, obedecendo\ 
critérios cientlficos, históricos e juridicos que 
devam nortear a referida politica, a_f:im de se evitar 
p r e.s sões i d~-~_ l çg i e as e -__!_.!:!_ge r@oc i ª~-i.~_dev_(d_:_s no trato 
da questão da posse- in d í ç e n a , com oojel1vo de n ã o 
traumatizar segmento da sociedade em detrimento de \ 
outros. 

esboçado, 
CORDEIRO 

Em apoio ao entendimento aqui 
invocamos as palavras do Eminente MINISTRO 

GUERRA, ao preferir voto no Mandado de 
· 1 
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Seguran~a n. 20.234, onde afirma: 

~- ,• 
:t 
i -. 

li 

Pressup~e efetiva ocupa~~º das terras 
pelos silvícolas, De modo que, na esp~cie - hà 
evidente, varias problemas bem ressaltados pelo 
eminente Relator - entendo que o possuidor 
legitimado, por titulos recebidos do Estado, em 
priscas eras, n~o pode ser expoliado do fruto de seu 
trabalho, sem indeniza~ão. Quando o civilizado 
invade o território indigena e se estabelece por 
força, nesses casos, se h~ de aplicar os U# 1. e 2., 
do art. 198 mas nio no caso do colonizador, do 
desbravador do Pais; Deixo, assim, isto bem claro, 
como avánt - premi~re do meu pensamento, porque não 
me deixo levar por um sen~irnentalismo mal orientado, 
Que pode Conduzi r a a t r o f i a lõ-P aTs I ou à i n q ui e t a' ão 
rural, com resultados imprevisiveis•. 

Não~ demais lembrar, ainda, trecho do 
voto proferido pelo Eminente MINISTRO CUNHA PEIXOTO, 
no referido Mandado de Seguran~a n. 20.234, quando 
assim asseverou: 

MQ problema se resume, pois, em 
discriminar as terras que a Uni~o reservar aos 
lndios, com a finalidade de que não mais seja 
perturbada a harmonia, necessària e imprescindlvel, 
entre silvlcolas, fazendeiros, proprietários, ou 
posseiros. Feita a discriminação por meio de 
competente aç~o judicial, e cumpridas as obrigações 
d e e o r r e n t e s d e __ d e s a p r o p r i a ç_ õ e s , o s i n d i o p o d e r i a m 
d i s p o r t r a n q u i t êl me n" t e""cfâ s---,~- a r e a s q u e p r e e i s a m p a r a 
sobreviver.• -RTJ 99/68-. 

Não cabe, portanto, à Uni~o Federal ou 
à FUNAI, utilizando-se da faculdade conferida no art. 
198, da Constituição Federal, promoverem o 
apossamento, de ~reas particulares manu militari, a 
pretexto de praticarem uma polltica indigenista, até 
o momento sem qualquer demonstração dos criterios que 
informam essa atuação, revelando, antes, flagrante 
violaç~o do direito de propriedade consagrado na 
Carta Magna -art. 153 1111 3. e 22-. 

Opina, pois, o Ministério P6blico 
Federal pela concess~o da segurança requerida. 

E o parecer. 

Cu í ab à , 09 de abril de 1987. 
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MOACIR MENDES SOUSA 

Procurador da Repóblica 

Em estudo solicitado pelo então titular 

de nosso escrit6rio DR. SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO, 

hoje Desembargador pelo Egrégio Tribunal de Justi~a do 

Estado de Mato Grosso, aó ilustre Professor Catedr~tico da 

Universidade Federal da Baia, J. J. CALMON DE PASSOS, em 

parecer especifico para o mandado impetrado, Sua Excel@ncia, 

com a precis!o de sempre afirmou; 

O que se pretende neste writ e pura e 
simplesmente se obter a confirma~ão, pela 
autoridade do Poder Judiciàrio, dessa verdade 
elementar. Portador de titulo formalmente 
impecavel, devidamente transcrito, titular~- 
porlanto, segundo a lei, do direito de 
propriedade sobre as terras em causa, o 
impetrante argui a ilegalidade da auto-tutela 
perseguida pela Funai, porque increpa de ilegal 
o ato por ela formalizado e cuja execu~ão ameaça 
implementar. E fa-lo porque, mediante ele, se 
pretende desconstituir uma situaç!o jurídica que 
n5o se constituiu por força de ato de vontade da 
mesma Funai.Assevera o Impetrante falecer a 
FUNAI poder dessa natureza, porque seu ato nem é 
anulação de ato administrativo por ela 
praticado, revogação de ato seu, ou sua revis~o 
ou reconsideração, sim, pura e simplesmente, ato 
de desconstituiç~o de titules outorgados pelo 
Estado de Mato Grosso, originariamente, e de 
titulos subsequentes, oriundo de particulares, 
eficazes para a transfer~ncia de direito, 
registrados para fins de eficâcia dominial. 

O caso n~o é de auto-tutela, porque n~o cuida da 
Administraç~o Póblica obter adimplemento 
coercitivo de obrigaç~o a que estava sujeito o 
particular, em rela,~o jurldica com ela, 
Administração Publica. O que se quer, em 
verdade, é a decretação da invalidade de negocio 
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juridico a que foi estranho o agente 
administrativo em causat como se ela FUNAI, 
estivesse constitucionalmente investida no poder 
de dize~ o direito substitutiva e 
autoritativamente, em causa pr6pria. 

O que se pretende no writ sobre que versa a 
consulta é que seja assegurado ao consulente 
impetrante o direito de se comportar corno 
proprietârio das terras por ele adquiridas, 
enquanto não invalidados judicialmente, os 
titulas em que alicerça o seu direito, todos 
eles formalmente perfeitos.• 

O que se quer é a certificaç~o de que a 
Constituiç~o · Federal assegur; o direito de 
propriedade ao seu titular, ninguem podendo ser 
desapossado daquilo de que é doho, salvo decisão 
judicial ou acordo negocial. 

E' essa verdade elementar, no dizer do 

insigne jurista baiano, que se pretende garantir por este 

mandado de Os Impelrantes legitimas s~o segurança. 

p r op r i e t à r â o s de im6veis rurais e querem garantir que esse 

direito so possa sair de seus patrimOnios nos casos, formas 

e processos legais. Isso, exatamente por ser uma verdade 

elementar, nem precisaria de uma ordem judicial preventiva, 

mas em nosso sistema, onde o desrespeito ti· Lei jã e s t à 

incluido entre os atos comumente praticados pela Impetrada, 

aquele que se v@ ameaçado, tem que buscar rapidinho uma 

garantia judicial, pois ao contr~rio s6 lhe restar~ perder o 

direito. 

Prosseguindo a anàlise do direito de 

propriedade diz o mestre: 
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E quem é proprietário, 
brasileiras? 

segundo leis 

No tocante aos imóveis, aquele em nome de quem 
està transcrito o bem no Registro competente. 
Presunç~o juris tantum que s6 pode ser 
desconstituida ou por acordo de vontades ou por 
decisão judicial que invalide o registro, 
diretamente, ou com efeito anexo de invalidade 
do neg6cio juridico a que se vincula. 

A FUNAI não foge a.regra. Ela não é uma entidade 
com privil~gios supra constitucionais, nem se 
coloca a margem das limitações impostas ·pelo 
principio da legalidade. Destarte, s6 ap6s a 
invalidação judicial dos títulos que asseguram 
ao consulente sua condição de proprietàrio das 
terras da Fazenda S~o Domingos, pode a Funai 
pretender, autoritativamente, sua desocupaç~o. 

Respondendo a indagação, se seria 

possivel, em nosso sistema, a Funai ou mesmo a União Federal 

desconstituir por sua própria força ato praticado por Estado 

Membro, respondeu Sua Excel~ncia: 

Se subsiste o reconheçimento ao Poder Pâblico 
d e I e m d e termina d a S ~e-~ ~-;f ~ nci as- e S a ti S f e i t OS 

certos pressupostos, .anular seus atos, ou reve 
las, ou revoga-los, em nenhuma hipótese lhe é 
dado anular ou rever atos praticadox "p o r outros 
centros de poder, assim definidos 
constitucionalmente. 

Impossivel, pois, § União, 
i n v a l i d a r a t o . p .r _g_ t. i e 2_ d o p e l o E s t a d o , e o mo a e s t e 
é vedado idêntico priiedirnenlo-~o tocante aos 
ato do Poder Municipal. Nessa circunst,ncia, 
quando conflitos se estabelecem entre essas 
esferas diferentes de competência 
constitucional, exige-se a intermedia~go do 
Poder Judiciârio, somente ele, 
constitucionalmente provido do poder de, como 
terceiro imparcial ( que não é sujeito da 
relação nem interessado no seu objeto) compor o 
conflito, dizendo o direito ( desconstituindo o 
que fora consiituido e assim constituindo uma 
situa~~º jurldica nova, no minimo a da certeza 
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juridica de que a situa~~º n~o 
modificaç~o pretendida), 

comporta a 

A pretexto do exercicio do 
privilégio da auto-tutela reconhecido 
excepcionalmente aos agentes admnistrativos, o 
que se quer atribuir, agora, a FUNAI? O poder de 
invalidar esses titulas, como se estivessemos 
diante de uma caso de anulação revoga~ão ou 
revisão de ato administrativo, praticado pela 
própria FUNAI. 

'. 

Todos esses conceitos emitidos quando, 

ainda por muitos era à direito ao processo legal incluido 

dentre os direitos difusos, por não haver uma regra 

constitucional expressa, passou hoje a constituir a garantia 

constitucional insculpida no artigo 5Q, LIV, da Constitui~ão 

Federal. 

Assim, a prelens~o 6nica dos 

Impetranles é de obterem uma provisão judicial que os 

garanta no uso e gozo de seus bens atà que por decisão 

judicial em processo conten~ioso se j a, eventualmente, 

modificada a situa~ão atual. 

Não defendem os Impetranles a sua 

propriedade, mas sim o direito constitucional que tem de 

sómente ser dela despojado se, eventualmente, perde-l~ em um 

processo onde se tenha observado o contraditório, a defesa 

ampla e os meios de prova pertinentes. 

ISTO POSTO, REQUEREM: 
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a) Seja concedida a medida liminar 

que suspenda a pretens~o da Impetrada até o julgamento final 

do mandado. Como consta dos autos foi fixado o prazo até o 

dia 20 de março pr6ximo para que os Impetrantes retirassem o 

gado e seus pertences da area, sendo, dai, caso tlpico de 

necessidade da liminar, jà que o julgamento do pedido, pelo 

m~rito não .terà se ulÍimado até aquela data, tornando 

i~eficaz a concessão posterior. 

b) Pedem, a concessão do mandado de 

seguran~a, para que seja Impetrantes o assegurado aos 

direito que lhes advem dos artigos SQ, LIV, da Constituição 

Federal e 252 da Lei dos Registros Póblicos. 

e) Requerem n o t i f i c a ç ão da a 

Autoridade Coalora para que preste as informa~5es no prazo 

Legal. 

Dà ao pedido para os efeitos fiscais o 

valor de [rS 1.000.000,00 (Hum Milh~o de Cruzeiros). 

[uiabà; 15 de mar~o de 1991. 

_ p. p. , ADE1~~L~ (AMARGO o::vogada 
! f\í e : ...,1,r. 
'\,-1J 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

J1UNDi\ÇÃO NACIONAL DO iNDIO 

Superintendência Executiva P.egiona! da 2." Região 
Administração Regional de Vilhena 

r . b • • \..UIO a 

Vill1c-na (RO.J, 13.C2.91 

CARTA N.º'.)YJ/9J/AIR/VJJI 

À 

l 
Prezado Senhor, 

Solicito a V. S!, Cil::S retire l.ll'l=di.atamente o gl'.iio ~ue 

se oncontra no interior da Áre!l lnaf.gen-:i. Va'l e ão Guaporé. 

Solicito aãnda, que V. S!. Levante cerca nos Jinri. tes ' 

destn J;!I"Opriedada COO\ a Área ~enn. ara questão • .In:f~0-Jbe; d.a que r..ão nos 

resj-onsabí.Lízanos com o g_~ _possa ocorrnr com o refP.rido gade, 

~,rrnveito a OJ!DrturiJ.d~de ;-n.-ra lcmbrJT-l~e, de que os 

;_ ..... ,.,. "'') 

b~-- 
/ 

j BR 364, S/N,o • Setor Industrial - Tel.: (069) 321,32~9 - Telex 696B3g - FUNAI 

7aOD4 -:- VIL H E N A a.:_"" -:- RONDÔN[A l:lr 
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PROCESSO NR 91.0000238-0 

CLASSE 02000 - MANDADO DE SEGURANÇA 

Impetrantes: HELIO PEREIRA DE MORAIS e OUTRA 

Impetrado SUPERINTENDENTE REGIONAL DA FUNAI 

VISTOS. 

Registre-se e autue-se. 

Depois de ler a alongada petição inicial, 

,; 

' não consegui dela extrair os requisitos 

necessários à concessão da pleiteada limi 

nar . 

DENEGO-A, pois. 

Notifique-se o Impetrado, 

as informações, no prazo 

O~i~ de ordem. 
_,/ . 

,. ' 
. INTIMEM-SE. 

para que preste 

de de~as. 

,/ 

/ 
( pe P. Velho p/ 
\ 

""' . 

~ . / 7 -/d,."· Z r? '8,. 
~'Ãr-MA'RQUEs-tt 'tru if1fin. 

Juiz Federal da 1• Vara/MT 

19.março.1991. 

em exercício 
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NÚCLEO DE DIREITOS INDIGENAS 

Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal da 2a. Vara no Mato Grosso 

A COMUNIDADE IND!GENA WAIKSU, 
legitimidade para ingressar em 
Constituição Federal, artigo 232, 
da AÇ~O DE MANUTENÇ~O DE POSSE que 
DE MORAES e sua mulher EULALIA 
92.00006507), vem expor e ao final requerer o que se segue. 

grupo NAMBIQUARA, com 
Juízo garantida pela 

já qualificada nos autos 
move contra HÉLIO PEREIRA 
DE MORAES (Processo no 

1. A autora propôs a presente ação possessória em 24 de 
abril de 1992, e, até o momento. não foi prolatado nenhum 
despacho judicial nos autos, apesar de já terem decorridos 
mais de seis meses desde o ajuizamento da mesma. 

2. Enquanto isso, se agravam, a cada dia, os atos de 
turbação à posse indígena, praticados pelo réu e seus 
prepostos. De forma violenta e ilegal, eles mantêm cabeças 
de gado, cercas e construções dentro da Area Indígena Vale 
do Guaporé, ocupando e utilizando as terras indígenas em 
flagrante violação à Constituição Federal (art. 231, §2Q). 

ses. Q. 06, BL. A, Ed. José Severo sala 303 Cep 70300 Brasília DF 
telefone (061) 226-3360 fax (61) 224-0261 
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NÚCLEO DE DIREITOS IND{GENAS 

3. Diante do exposto, a autora vem, pela presente, requerer 
a V.Exa. se digne determinar a citação dos réus, dando-se, 
assim, prosseguimento ao feito, em conformidade com o artigo 
285 do Código de Processo Civil. 

Termos em que, 

Pede deferimento, 

Cuiabá, de outubro de 1992 

~ (UuJ.__ f CUAirtíl_ - 
Juliana Ferraz Santilli 
OAB (DF) 10.123 

Luiz Fernando Lemos dos Santos 
OAB (MT) 3.098 

SCS, Q. 06, BL. A. Ed. José Severo sala 303 Cep 70300 Brasília DF 
telefone (061) 226-3360 fax (61) 224-0261 
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CERTIFICO e dou fé, em cumprimento ao 

despacho de fl •. 229, que o Interdito Proibitório n2 

00.1548-2 (n2 antigo 15.663/85), movido por RgLIO P! 

REIRA DE MORAES contra a FUNAI, foi julgado extinto 

em 19/10/90, com base no art. 267, VI do CPC e/e/ art. 

198 da C.F.), e remetido ao TRF/1~.Região, em 03/04/ 

91, com recurso fte apelação. 

CERTIFICO mais, que de acordo com a 

informação obtida através do RENPAC, os autos de e_!! 
contram com vista ã Procuradoria Regional da RepÚbli 

ca, para parecer, desde 14/10/91. 

Chá, 13/11/92 

~~~~~0 
fjt!U.'i tU'tlr~u u 'cS!k.'.i 

.ltr~lr\U 4• S.-•t..ui& ,4 '1 , y.:;;i, 

Aos.Afi.. .dins do mês de ·~~~ ............ ' .........• 
de.,,, J ~ .... , .. , íaço estes autos coneluscs ao MM., 

Juiz Federal. • J) _ ~ ~ 
~"'11~ ~ ••........•....•..•• ,.~, ........................ 

Aquarde-se o Julgamento do re~urso, nos 
autos da Interdito Proibitdrio 00.1548-2, 
ci1.1~. ten.l por obj~~ i mtív e L, 

.rn t. 1 me m+s e r(/ 4i 1.. 
Cbá. ,E§_l,L:...Í.I _l.3:- · 

D~ BRITQ 
Federal da 2ª Var;/MT. 

DATA 
L- c:i S" d' d • d ~ ~ ~ d iJ IW:i • • • • • • •• • tas o mes e . . . . . . . . . . . . . . . . e m 

novecentos ~ f f: , nesta Secretaria 

d.a J ustiça Federal cru :\I:ii,> Grosso, me fururu cutr~~gu~,;. 

estes autos de que fiz êste termo. Eu, ~0.'-:-. ~ ~~ 
1 t • • t t t • • f 1 1 • o • t t I I t 1 1 • t f Ili t + t li, 1 1 t • 1 1 1 f t • 1 1 •• • 1. f I t • 

l;ivrei o presente, 

PC 
J 

l3J 
l 

1107M 
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N. 2.191/WG 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 

Proc. n. 91.01.03998-9. 

Apelantes: Hélio Pereira de Moraes e cônjuge. 
Apelados: Fundação Nacional do índio e União Federal. 

Inconformados com ato do Administrador Regional da 
Funai em Mato Grosso, que determinou, face à demarcação 
administrativa da área indígena, que os ora apelantes se 
retirassem da referida área, apresentou os mesmos, junto à la. 
Vara da Justiça Federal de Mato Grosso, ação de interdito 
proibitório, uma vez que se sentiam ameaçados em seu direito de 
posse, em decorrência do referido ato. 

Após instrução probatória, o r. Juiz singular 
extinguiu o feito, julgando os autores carecedores da ação, ao 
argumento de que, provada ser a área por eles ocupada terras 
indígenas, "patente a impossibilidade jurídica do pedido, ex vi 
do mencionado dispositivo da Lex Ma.ter, sendo os Autores 
carecedores da ação, ensejando a extinção do processo, sem 
julgamento do mérito (art. 267, VI, do CPC)." -fl. 499. Menciona 
também, no final, que: 
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"Com efeito, a legitimidade da posse já vem 
duvidosa desde quando a transferente; SORANA COMERCIAL E 
IMPORTADORAS/A, a adquiriu de Braulino Basílio Maia Filho e sua 
mulher, em 31/10/73, quando em vigor estava a constituição 
anterior, que declarou a nulidade e extinção dos efeitos 
jurídicos, relativamente a posse ora discutida, pois, a SORANA 
exigiu a área interiamente livre dos índios." - fls. 499. 

Contrapondo-se à decisão referida, apresentam os 
autores recursa de apelação, trazendo à baila os seguintes 
argumentos principais: 1. a decisão violou o direito de 
propriedade, além de negar aos recorrentes o direito ao devido 
processo legal, constitucionalmente assegurado; 2. que o direito 
dos índios está calcado na necessidade de se provar, por parte 
dos mesmos ou de quem os representa, posse e permanência, o que 
não ocorreu na área de posse dos apelantes; 3. que a pericia 
divaga e não responde sobre quem ocupava a área na oportunidade 
em que o Estado outorgou os títulos; 4. que não se pode, ao 
pretender garantir direitos indígenas," dar efeito retroativo à 
proteção possessória... porque isto importaria, sem limite no 
tempo, na devolução de todo território nacional aos seus 
primitivos habitantes." - fls. 512; 5. adentra no mérito, para 
evidenciar que "ninguém pode negar que os autores estão na posse 
da ârea" - fl. 517; 6. e, finalmente, insiste em que ninguém será 
privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, 
para, por último, (7) pedir o provimento do recurso, para julgar 
a ação procedente. 

l\ 
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Como se vê, não há o que reparar no decisWII, 
data venia. 

A questão dos autos envolve uma preliminar, que 
restou acatada pelo r. Juiz singular, e o próprio meritum causae, 
já que os fundamentos da sentença deixam claro que a área ocupada 
pelos autores é terra indígena Nambiquara há varias séculos, e 
que os referidos silvícolas ali estavam no ano de 1934 e nos anos 
posteriores. 

Ao entender o julgador 9lle a ocupação dos 
recorrente é nula de pleno direito, face ao art. 198 e seguintes 
da E.e. 1/69, e uma vez que sabiam, por presunção legal, que a 
área fora ocupada por indios, tendo em vista os documentos de 
fls. 72/73 (transcrito à fl. 492), outra não poderia ser a 
decisão que extinguiu o feito. Entretanto, pelos mesmos 
fundamentos, só para argumentar, pode-se julga~ a ação 
improcedente, porque o fato provado nos autos é que o Vale do 
Guaporé, aonde se situam as terras pretendidas pelos apelantes, 
é área tradicional dos índios Nam.biquara, subsumindo-se, assim, 
às normas do parágrafo primeiro e sexto, art. 231 da 
Constituição. 

Consta dos autos, por intermédio dos trabalhos 
periciais, que os nambiquara foram contactados, inicialmente, 
entre 1.910 e 1.930. Afirma a perícia: 

l\ 
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"É preciso que se esclareça que a Comissão Rondon 
e o SPI contataram indios Nambiquara do Campo (Serrado Norte) 
sentre 1910 e 1930, estimados por Roquete-Pinto em 
aproximadamente 1.200 indivíduos. Enquando isso permaneciam 
isolados os sub-grupo do Norte e do Vale do Guaporé.• (grifou-se) 
-fl. 180. 

E o contato com os referidos índios, do sub-grupo 
do Norte, de onde os atuais Nambiquara descendem, deu-se, 
posteriormente, na década de 1940/50, por seringueiros, dai 
gerando conflitos e mortes. (fl. 180). 

ora, tais informes são de imenso significado no 
deslinde da controvérsia, porquanto fica evidente que, durante o 
ano de 1934, na área dos autores os Nambiquara tinham posse e 
permanência. Isso é, o referido te~rit6rio era (e é) o habitat 
de um povo, fato que foi reconhecido, mesmo indiretamente, no 
documento de fls. 72/73. Daí decorre que o Estado de Mato Grosso 
não poderia alienar terras que, desde a Constituição de 1934, 
estavam reservadas aos indios. E tais direitos foram assegurados 
aos indios nas constituições subsequentes (de 1937 - art. 154; de 
1946, art. 216; de 1967, art. 186) até que na E. Constitucional 
n. 1/69, dispôs-se: 

"Art. 198 - As terras habitadas pelos silvfcolas 
são inalienáveis nos termos que a lei federal determinar, a eles 
cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o seu 
direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as 
utilidades nelas existentes. 
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$ 1. - Ficam declaradas a nulidade e a extinção 
dos efeitos jurídicos de qualquer natureza que tenham por objeto 
o domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas pelos 
silvícolas. 

$ 2. - A nulidade e extinção de que trata o 
parágrafo anterior não dão aos ocupantes direito a qualquer ação 
ou indenização contra a União e a Fundação Nacional do índio." 

A questão que se apresenta, face à posse e 
permanência dos indios desde 1934 (veja-se resposta ao quesito e, 
fl•23i~JJ saber se o Estado poderia transferir domínio e posse 
terceiros, como no caso - aos antecessores dos recorrentes - em 
virtude do caráter reservado das terras indígenas, que, em sede 
constitucional, foram garantidas aos seus milenares ocupantes. 
Além disso, qual a extensão da declaração de nulidade do preceito 
transcrito($ 1, art. 198, E.e. 1/69)? 

Sabendo-se que contra a Constituição não há 
direi to adquirido, poder-se entender, só para argumentar, que 
todos as terras, uma vez possuídas por índios, poderiam ser 
reivindicas pelos mesmos, face à redação do$ 1. Contudo, esse 
entendimento, que tanto preocupa os recorrentes, não encontra · 
guarida na melhor doutrina, como leciona o saudoso PONTES DE 
MIRANDA, in verbis, ao comentar os mandamentos transcritos: 
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"PROPRIEDADE E POSSE. - São nenhuns quaisquer titulos, 
mesmo registrados, contra a posse dos silvicolas, ainda que 
anteriores à Constituição de 1934, se à data da promulgação havia 
tal posse. o registro anterior de propriedade é titulo de 
propriedade sem uso e sem fruição. A posse do silvicola pode ser 
alegada como pressuposto para usucapião." ( in Comentários à 
Constituição de 1967, com emenda n. 1, de 1969, Ed. R. dos 
Tribunais, 1972, p. 455). 

Assim, tanto os titules de propriedade dos 
autores, como a ocupação que possam exercer sobre a área, são 
inoperantes para garantir direito de posse, a ser defendido por 
interdito. E mesmo que o sejam, não são aptos, contudo, a se 
sobreporem à posse tradicional indígena, porque essa data de 
1934, nesse ano retroagindo, de conseguinte, os efeitos do 
mandamento inscrito no$ 1, art. 198, da E.e. 1/69, que teve 
melhor redação no$ 6, art. 231 da Constituição de 1988. 

Eis como a jurisprudência, no ponto, analisa os 
efeitos da nulidade prevista no$ 1, art. 198, da E.e. 1/69, que 
se aplica, como luva, à análise do alcance do$ 6, art. 231 da 
atual Constituição: 

"As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis. 
São nulos os atos que tenham por objeto domíno e posse dessas 
terras, sem que seus ocupantes tenham direito a qualquer ação ou 
indenização contra a União e a Fundação Nacional do indio. 
Constituição Federal, art. 198. o objetivo da norma 
constitucional, ao transformar as áreas ocupadas pelos índios em 
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terras inalienáveis, foi o de preservar o "habitat" de uma gente, 
sem cogitar de defender a sua posse, mas dentro do sadio 
propósito de preservar um partrimônio territorial, que é a razão 
de ser da própria existência dos índios. São manifestamente 
inconstitucionais leis e convênios estaduais, que visem a reduzir 
as terras reservadas aos silvícolas, ou transferi-las a 
terceiros.• (grifou-se - Apelação civel 0031078, DJ de 21.5.81, 

3a. Turma, TFR, Rel. Min. Adhemar Raymundo) 

Assim, se havia, já em 1934, a posse e permanência dos 
Nambiquaras na área ocupada pelos autores, ora recorrentes, os 
títutos e a possível posse dos ocupantes, como no cao, não podem 
se contrapor à posse tradicional, porque nulos de pleno direito. 

Quanto ao due process of law, que estaria sendo negado 
aos recorrentes, há salientar que a discussão dos autos gira em 
torno de posse, e que restou provado nos autos, em último caso, 
que a melhor posse é a dos índios Nambiquaras, seus primitivos 
ocupantes, não se podendo fazer valer contra eles, de 
conseguinte , ação possessór ia, como esta o é. Assim, terá os 
autores, na oportunidade, direito à indenização por benfeitorias 
realizadas de boa-fé, caso eles provem essa condição. Por isso, 
não se pode falar que, face esta ação não ter sido julgada 
procedente, que se lhes estejam negando o necessário processo 
legal. 



•. 

N2 2.191/WG 

8 

Quanto à afirmativa de que a decisão violou 
direi to de propriedade, é bastante menci"onar que nos autos se 
discute sobre posse, e só indiretamente sobre propriedade, nas, 
mesmo assim, restou evidente que os titulas dos autores são nulos 
de pleno direito, face à prova dos autos, e diante da clareza dos 
textos constitucionais mencionados. 
ação possessória, tal querela não 
controvérsia. 

Elll contrapartida, por ser 
influiu no deslinde da 

Por essas razões, opina o Ministério Público Federal 
pelo conhecimento e não provimento do recurso. Contudo, caso se 
entenda que os recorrentes nao sejam carecedores da ação, pede o 
improvimento do apelo, para julgar a ação improcedente, face às 
razões acima transcritas, e porque o r. juiz singular, ao 
fundamentar seu decisUJ1, demonstrou, com clareza, que as provas 
militam a favor dos réus, já tendo adentrado no mérito. 

Sub censura. 

Brasilia, 02 de dezembro de 1992. 

l 
República. 
í 
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V : AC~O DE MANUTENCIO OE POSSE 

CONUNIDADE INDÍGENA WAIKSU 

: HáLIO PEREIRA OE HORAES E OUTRO 

~, 
AUTOR 
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- .., 
tre ~s parte acima nominadms, s~ndo requRrida a desist~n- 

Os r~us nRo foraM citados. O processo 

A$SiMr JULGO EXTINTO o procesfio, HOHOLO- 

V:C:C:C, t;PC>. 

Isento de custas. 

Cui,üi.C 15 de j1.1lho d~ 1.994. 
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