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Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Presidente do Egrégio Tribunal Regional Féclerãi' da 5ª 
Região 
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RECURSôtESP::CJAi r 
ACÓRDÂOAC1J:P:.<J'J-C6(;;1 •. 0.i~So,Y.IJj ... 1t VS. fJ8'§0l/. g . ~ :: 
Rt:Côi<REMrE: OiiC, ~O AGftf.(OiA S,A · . ,· 
RGCOR!tJD0; FUll~D.4 ~·;o M~Cl.;;Nfi t: Dô JÍJDló ... J::()fiJtH! }JJ·IJJlit> fEO.fl<At.. .: 
MJN!Srt:RIO PQ&i.JCÇ fl:!)€RAL fZ ·CO&}UNIJ)Jl.DE fAb.Í6t'f.1.~ mENCMDG' 

OUCOCõ A·~·~ i'·";O! ..:; S.14. já qualificado nos Autos de Apelação Cível 
113201 CE (97.05.08504-9), . interposto pelos r~quer(?OS a FVNDA{#J 
JU~tlOJ1)}U. it ;,v:,~.?~ fU~f.;';,:.VM'l{~Fe:vtft?,~, fMtAJJjíc!~UC FVl,LICO FEIJE((AL (;'. 
CCl'./lUNit;:Aí)l.f ttJt;í'!~:...,,;'ft =Tl1&.4l!f.18t; não se conformando, data vênia, com o acórdão 
que lhe deu provimento e anulou a sentença r(!corrida, vem, r~speitosamente, por sef[ .. 
advogado infra-assinado, interpor, com fundamento no art. 105, /!/, alíneas "a"· e "e", di 
Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, o presente {t(!CU~SO é?SPECJIJL parii 
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tudo em conformidade com os fatos e fundamento~ 
seguir aduzindo: ~ •... 

"" a; ~· 

~ 
O acórdão recorrido entendeu ter havido violação do direito de defesa peldJ 

recorridos em face da não realização da perícia antropológica por estes requerida e 
deferida pelo Juízo singular. 

Entendeu ainda, quanto a necessidade de esclarecimento pericial, formulando as 
duas premissas a serem esclarecidas pela mesma, a serem formuladas de modo 
indagativo: I - Existem posses de terceiros na área de terras questionada neste processo; · 
e que a Autora diz ser de sua propriedade? - li - Em caso afirmativo, são os possuidores 
ou posseiros grupos indígenas? - E esclarece que da resposta que for dada a à primeira 
questão decorre tudo o mais, porque somenté na .hipótese de ser ela positiva é que poder- •· 
se-á passar à segunda indagação. 

Entendeu mais, que a sentença é nula por ter sido proferida antes de realizada a 
perícia e por inverter o ônus da inove, por entender que os atos da r; · gozam 
da presunção de legitimidade . r/ 
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Assim está comprovado que: 

Restou provado que os títulos de domínio sobre a área que a FUNAI pretende demarcar 
são até muito anteriores à edição do Código Civil (1916) e, portanto, obviamente anteriores 
à Constituição de 1934, daí porque contra eles não podem ser opostas a nulidade ou 
ineficácia que a referida Carta endereçou aos títulos aquisitivos que lhes são posteriores 

A prova material trazida à colação é suficiente para afastar os pressupostos 
constitucionais de admissibilidade da exístêncía das terras indígenas, como vem 
estatuídos nos artigos 2311232 da Carta Magna. 

Nenhuma impugnação foi feita ao título de propriedade da recorrente, presume-se a sua 
legalidade e validade sendo desnecessária a exibição de qualquer outra prova, sendo 
suficientemente eficaz a prova do registro público. 

......• Os documentos oficiais de fls. 16 e 17 dos autos, comprovam a cadeia dominial privada 
sobre o imóvel, deste antes do nosso Código Civil, como certificado pelo Oficial do 
Registro de Imóveis da Comarca de Acaraú, além de certificar a inexistência de quaisquer 
registros atributivos da gleba de terra cogitada aos supostos Índios Tremembés ou aos 
seus remanescentes. 

A ausência dos pressupostos de admissibilidade de instauração de processo 
administrativo que autorizem os recorridos a perquerir sobre a identificação e delimitação 
de terras indígenas na área da Fazenda São Gabriel de propriedade da recorrente, não 
pode ser suprida pela prova pericial cogitada no acórdão recorrido, até porque a prova 
pericial dentro da hierarquia das provas estabelecidas no artigo 136 do Código Civil ocupa 
uma posição inferior à prova produzida através de documentos públicos ou particulares, a 
confissão e abaixo ainda, da presunção. 

Ora, a confissão é a maior das provas. Nenhuma outra prova elide a força da prova 
confessional, e a regra· processual civil vigorante, estabelece que o silêncio da parte 
comporta interpretação de veracidade dos fatos ( art. 285 CPC), e das provas porventura 
apresentadas, e os recorridos, em momento algum objetaram qualquer impugnação à 
forma ou legalidade capaz de desconstítuir o título de propriedade da recorrente, limitando 
se a argüirem de forma genérica que os títulos de domínio, que tenham por objeto a 
ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas, são nulos. Uma coisa é a regra 
constitucional estabelecida no§ 6º, do artigo 231, outra, é a sua adequação a esta norma, 
é o alcance desta regra à Fazenda São Gabriel e seu registro imobiliário, porque, para 
contestar não basta apenas invocar uma regra constitucional ou processual, contestar 
fundamentado apenas em processo administrativo levado a efeito pela própria 
contestante, em qualquer análise do poder judiciário, não se coaduna com o princípio do 
contraditório e da ampla defesa, porque, contestar é manifestar-se precisamente sobre os 
fatos narrados na inicial e os documentos que produziram a sua argumentação, (arts. 300 
e 302 CPC) impugnando precisa e fundamentadamenf e a substancia do ato que provoca 
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Daí, entender a recorrente que a decisão viola o art. 136 do Código Civil, 
as provas a serem consideradas em processo regular, ín vetbie: 

ART.136 Os atos jurídicos, a que se não impõe fonna especial, 
poderão provar-se mediante: 
I - Confissão; 
li -Atos processados em juízo; 
/li - Documentos públicos ou particulares; 
IV- Testemunhas; · 
V - Presunção; 
VI - Exames e vistorias; 
VII - Arbitramento. 

A admissão da existência do titulo de propriedade da recorrente é inequívoca, posto que, 
os recorrentes, não noticiaram qualquer vício ou mácula capaz de gerar a sua nulidade ou 
anulabilidade, sequer cogitaram da possibilidade de vir ao Judiciário para desconstituir o 
aludido título, entendendo prevalecer a declaração administraUva dos recorridos, que, 
insistiram apenas em invocar de forma genérica à condição e os direitos do indígena, 
esquecendo de adequar à norma ao caso in concreto, no entretanto, a simples invocação 
de um direito indígena não pressupõe a sua existência ou adequação à norma 
constitucional que o consagra, porque, se assim fosse, diante da declaração do Poder 
Executivo de que determinada trato de terra é de posse indígena, qualquer propriedade 
privada com o título de domínio registrado no Cartório de Imóveis, seria P,.assíve/ de 
confisco, sem que o Poder Judiciário pudesse modificar tal decisão. · 
O Acórdão recorrido, também, viola o artigo 348 do Código de Processo Civil, posto 

que, não atentou para as provas existentes nos autos, notadamente, a confissão judicial, 
caracterizada pela ausência de impugnação formal ao título ·de domínio da Fazenda São 
Gabriel, deixando precluir o direito à impugnação do título de propriedade da recorrente, o 
que induz à confissão ficta quanto à sua validade e legalidade produzida pelo registro 
público, importando em juízo de valor inegável, que não escapa aos critérios de qualquer 
Tribunal. 

Assim, foram violadas as seguintes regras processuais de direito cívil, in verbis: 

Art. 348 Há confissão, quando a parle admite a verdade de um 
falo, contrário ao seu interesse e favorável ao adversário. A 
confissão é judicial ou extrajudicial. 

Art. 349 A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. 
Da confissão espontânea, tanto que requerida pe~a parte, se 
lavrará o respectivo teimo nos autos; a confissão provocada 
constará do depoimento pessoal prestado pela parte ... 

Não poderia ter sido valorada a realização de uma prova pericial, com mais vigor do que a 
prova documental e confessional, em razão do juiz não está limitado ou vinculado ao laudo 
pericial, podendo sua convicção ser firmada por outros elementos constante =r= 
Apenas a guisa de esclarecimento, o Código de Processo Civil, assim, dipõe: li 

~~ 
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Art. 400 A prova testemunhal é sempre ·tr8miifsfvel, não 
dispondo a feí de modo diverso. O juiz indeferirá a 
inquirição de testemunhas sobre fatos: 
1- iá provados por documento ou confissão da parte; 
Art. 436. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, 
podendo formar a sua convicção com outros elementos 
ou fatos provados nos autos. 

D1ulro Uur.m 
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Nestas condições, a decisão recorrida contrariou e afrontou a Constituição e 
a Lei federal, ensejando o cabimento do presente recurso especial. 

Neste passo, o acórdão faz, datissima vênia, inescusável confusão 
entre a necessidade da prova pericial requerida pelos recorridos e a 
inversão do ônus da prova, quando na verdade o que ocorreu foi a valoração 
das provas existentes no processo pela Julgadora, pois, reconheceu que 
para prosseguir diligenciando acerca da existência de terras indígenas na 
área de propriedade da recorrente, o primeiro pressuposto seria a sua 
adequação à norma constitucional, pois, em não existindo este pressupcst» 
desaparecem os demais requisitos para a instauração de processo que vise 
demarcar as terras indígenas, e isto, ficou bem fundamentado e evidenciado 
na decisão monocrátíca, considerando a data de filiação do imóvel no 
Registro Público que nem de longe foi impugnada pelos recorridos, como 
ficará adiante demonstrado. 

O recurso especial é inteiramente cabível porque há arestas do STJ que 
admitem o especie! quando a prova não é valorada. 

Leiam-se os precedentes: 

Acórdão AGRMS 4821/DF ; AGRAVO REGIMENTAL NO 
MANDADO DE SEGURANÇA 
(96/0070294-2) 
Fonte DJ DATA:0110311999 PG:00213 
Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS (1096) 
Ementa 
PROCESSUAL - MANDADO DE SEGURANÇA - TERRAS 
INDIGENAS - POSSES OUTORGADAS PELO INCRA - 
CANCELAMENTO POR LAUDOS ANTROP.OLÔGICOS - 
APARÊNCIA DE BOM DIREITO~ LIMINAR- MANUTENÇÃO. 
- É do se deferir liminar, para quo colonos assentados pelo INCRA 
não sejam sumariamente afastados de suas posses, ao 
fundamento. de que laudos antropológicos atestam a posse 
indígena sobre as glebas. 
Data da Decisão 09/12/1998 
Orgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO 
Decisão 
Por unanimidade, negar provimento ao agravo. ,,. 
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MS 4820-DF (STJ}. 
Minisoo H1J1mb~uto Gomo:; fio {[$'1.1oos(rolwiooJ: Não me parece 
razoável a tese de que - louvado em· respeitáveis pareceres de 
antropólogos e historiadores - o Estado pode afastar, sem 
indenização prévia, lavradores por ele mesmo assentados em 
determinado local. 
Em nosso sistema constitucional, os títulos dominicais emitidos 
pelo Estado merecem acatamento, até serem desconstituídos 
através de procedimento contencioso. 
Outorgar aos trabalhos técnicos o condão de revogar 
unilateralmente os titulos públicos implica em subverter o sistema 
constitucional dos direitos individuais e a segurança da ordem 
econômica. ·: 

·~ 

Acórdão AGA 143835/PR ; 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENT0(97!0022919-0) 
Fonte DJ DATA:04/05/1998 PG:00220 
Relator Ministro LUIZ VICENTE CERNICCI-/JARO (1084) 
Ementa 
AR (AI) - CONSTITUCIONAL - RECURSO ESPECIAL - PROVA - 
VALORAÇÃO - A VALORAÇÃO DA PROVA {ADEQUAÇÃO DO 
MEIO DE PROVA E SUA PRODUÇÃO CONFORME O 
ORDENAMENTO JURIDICO) NÃO SE CONFUNDE COM A 
ANALISE DA PROVA. ESTA E INADEQUADA NO RECURSO 
ESPECIAL. SUM. 7/ST J. 
Data da Decisão 30/03/1998 
Orgão Julgador T6 - SEXTA TURMA 
Decisão POR UNANfMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO 
AGRAVO REGIMENTAL. 

Acórdão AGA 141638/MG; 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENT0(97!0016775-5) 
Fonte DJ DATA:29109/1997 PG:48223 
Relator Ministro SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA (1088) 
Ementa 
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE 
PROVAS. VALORAÇÃO.AGRAVO DESPROVIDO. 
- A DESCONSTITUIÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO 
PELAS INSTANCIAS ORDINARIAS QUANTO A APRECIAÇÃO 
DA PROVA ESBARRA NO ENUNCIADO N. 7 DA SUMULNST J. 
A VALORAÇÃO DA PROVA, POR SUA VEZ, PRESSUPÕE 
CONTRARIEDADE A UM PRINCIPIO OU A UMA REGRA 
JURIDICA NO CAMPO 
PROBATORIO; O QUE INOCORRE NA ESPECIE. 
Data da Decisão 19/08/1997 
Orgão Julgador T4 - QUARTA TURMA 
Decisão POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMEi 
AGRAVO REGIMENTAL. 
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Em hipótese idêntica, referente a valoração da prova sem necesmde de 
utilização da perícia, o Superior Tribunal de Justiça, assim decidiu: 

U1;1/mU11tr., 
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Acórdão RESP 53972/TO: 
RECURSO ESPECIAL(94!0027971-0) 
Fonte DJ DATA:0510211996 PG:01401 
Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA (1088) 
Ementa 

PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 
SUPOSTA NULIDADE DE CITAÇÃO. PERICIA NÃO-UTILIZADA 
COMO PRINCIPAL PROVA. VALORAÇÃO. ART. 427, CPC. 
ANULAÇÃO DO PROCESSO RRINCIPAL DE INDENIZAÇÃO E 
DA MEDIDA ASSECURATORIA. NULIDADE AFASTADA. 
RECURSO PROVIDO. 
1 ~ NA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS CONSISTENTE 
NA FEITURA DE EXAME PERICIAL COMO PROVA 
ASSECURATORIA DE EVENTUAL PROCESSO PRINCIPAL, O 
JUIZ SIMPLESMENTE CHANCELA UM ATO PRODUZIDO A 
PEDIDO DA PARTE. SALVO EXAME DE REGULARIDADE 
FORMAL E DE INEXISTENCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO, O 
JUIZ NADA DECIDE. A PROVA PRODUZIDA NÃO VINCULA O 
MAGISTRADO NO PROCESSO PRINCIPAL, DEVENDO SER 
ANALISADA DIANTE DO CONTEXTO DE TODAS AS PROVAS 
COLACIONADAS AOS AUTOS. 
li - INJUSTIFICAVEL A ANULAÇÃO DA SENTENÇA NO 
PROCESSO DE CONHECIMENTO QUE SE SEGUIU A 
PRODUÇÃO ANTECIPADA, QUANDO A PROVA PRODUZIDA 
POUCA INFLUENCIA CAUSOU AO, SENTENCIANTE E QUE, 
ADEMAIS, PODIA SER VALORADA NOS TERMOS DO ART. 
427, CPC, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 8.455/92. 
Data da Decisão 0511211995 
Orgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Decisão POR 
UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE 
PROVIMENTO. 

··---···---···--··----"· .... -- . 

Acórdão RESP 20701/MS; 
RECURSO ESPECIAL(92!0007617-3) 
Fonte DJ DATA:03/08/1992 PG:11256 
RST J VOL.:00037 PG:00539 
Relator Ministro GARCIA VIEIRA (1082) Ementa 
RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO - MEIO-AMBIENTE 
APRECIAÇÃO DA PROVA· VALORAÇÃO E NÃO REEXAME. O 
JUIZ APRECIA LIVREMENTE OS ELEMENTOS PROBATORIOS 
PARA FORMAR SUA CONVICÇÃO. NO CASO EXPOS O 
MAGISTRADO COM ABSOLUTA CLAREZA E PRECISÃO OS 
MOTIVOS PELOS QUAIS AFASTOU O LAUDO ELABORADO 
PELO PERITO:DO JUIZO. EQUIVOCADAMENTE, ENTENDEU O 
V. ARESTO QUANTO A TER HAVIDO VIOLAÇÃO AO 
PRINCIPIO DO CONTRADITORIO.CASO TIPICO DE 
VALORAÇÃO E NÃO DE REEXAME DE PROVAS. 
RECURSO PROVIDO. 
Data da Decisão 27/0511992 J / 
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Decisão POR UNANIMIDADE, DAR PRO~ AO 
RECURSO ESPECIAL DO MJNISTER/0 PUBLICO PARA 
RESTABELECER A SENTENÇA DE FLS. 80/88 E JULGAR 
PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DE FLS. 2091211, DO 
REU, PRETENDENDO CONDENAÇÃO DO MINfSTERIO 
PUBLICO EM HONORAR/OS.J 
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Acórdão RESP 5663/SP ; 
RECURSO ESPECIAL(90!0010637-0) 
Fonte DJ DAT[\:20/0511991 PG:06535 .. 
Relator Ministro SALV/0 DE FIGUEIREDO TEIXEIRA (1088) 
Ementa 
PROCESSO CIVIL. PROVA. VALORAÇÃO. INOCORRENCIA. 
REEXAME.IMPOSSIBILIDADE NO AMBITO DO RECURSO 
ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO. 
ASPECTOS NÃO EXPLICITADOS. NULIDADE DA DECISÃO. 
RECURSO PROVIDO. 
1 - A VALORAÇÃO DA PROVA DIZ RESPEITO A 
QUALIFICAÇÃO JURIDICA DOS FATOS DEMONSTRADOS E 
NÃO AO REEXAME DO QUADRO PROBATORIO, VEDADO NO 
AMBITO DO RECURSO ESPECIAL. 
li - A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, IMPERATIVO 
LEGAL E HOJE COM ASSENTO CONSTITUCIONAL, RECLAMA 
DO ORGÃO JULGADOR, PENA DE NULIDADE, EXPLICITAÇÃO 
FUNDAMENTADA QUANTO AOS TEMAS CONTROVERTIDOS 
DA CAUSA. 
Data da Decisão 15104/1991 
Orgão Julgador T4 - QUARTA TURMA 
Decisão POR UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E 
DAR-LHE PROVIMENTO. 

' ~-· 

Acórdão RESP 4694/PR; 
RECURSO ESPECIAL(90/0008219--6) 
Fonte DJ DATA:16110/1991 PG:14489 
Relator Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO (1084) 
Ementa 
RECURSO ESPECIAL - PROVA • VALORAÇÃO 
INTERPRETAÇÃO - DISTINÇÃO -A VALORAÇÃO DA PROVA E 
RELATIVA AO ATO JURIDICO PERFEITO. 
ADEQUAÇÃO DA PROVA A CONSTITUIÇÃO E A LEI 
ORDINARIA. COMPREENDE ADMISSIBILIDADE E FORMAÇÃO 
CONSOANTE O ORDENAMENTO JURIDICO. A PRIMEIRA E 
CONSENTIMENTO, CONSTATAVEL EM PLJ\NO MERAMENTE 
NORMATIVO. A SEGUNDA, PORQUE RELACIONADA COM OS 
PRINCIPIOS DE REALIZAÇÃO, PROPRIA TAMBEM DA 
EXPERlENCIA JURIDICA, NÃO SE CONFUNDE COM A 
INTERPRETAÇÃO DA PROVA, OU SEJA, AVALIAÇÃO DOS 
DADOS FATICOS ELABORADA PELO MAGISTRADO. 
Data da Decisão 24/0911991 
Orgâo Julgador T6 - SEXTA TURMA 

· Decisão POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DO 
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O SR. MINISTRO EDSON V/D/GAL: Senhor Presidente, o O SR. 
MINISTRO EDSON V/D/GAL: Senhor Presidente, o que se vê 
nestes autos é a n;ra do inocente". Não se trata aqui, em absoluto, 
de reexame das provas, mas de sua legal adequação, de valorá 
te juridicamente, porque, no dizer do Ministro Oscar Corrêa, nnão 
se trata de saber se há prova nos autos - o que escaparia da 
competência da instância exiraordínária, mas de se concluir se 
essa prova é manifesta, o que importa em juízo de valor inegável, 
que não escapa aos critérios do TribunaC-RTJ -1091341. 

De modo que, não restam duvidas, que o acórdão, contrariando os 
paradigmas apontados em todos do STJ, merece integral reforma. 

A recorrente ingressou com uma ação declaratória onde requeteu fosse 
declarada por sentença a nulidade do processo administrativo Prefixo e n º 
FUNAIIBSB/0056/93, que tem por objeto a idenlilicação e delimitação de 
suposta área indígena situada no distrito de A/mofa/a, município de Jtarema, 
no Estado do Ceará, bem como, a declaração de inexistência de terras 
indígenas na área denominada Fazenda São Gabriel, fazendo a juntada de 
certidão de filiação imobiliária, bem anterior a Carta Constitucional de 1934, 
aludindo que inexiste qualquer relação jurídica que autorize à FUNAI, a 
adentrar, inspecionar ou estabelecer liame de qualquer natureza com a 
recorrente, referentemente às terras da Fazenda São Gabriel de sua 
propriedade. 
Antes, a recorrente tinha ajuizado uma Ação Cautelar Inominada, onde foi deferida medida 
liminar, suspendendo os efeitos do procedimento administrativo levado a efeito pela 
recorrida FUNAI, decisão submetida a apreciação do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região que deu provimento a Apelação Cível 91813-CE, em ·que foi Relator o Exmº Sr. 
Juiz Geraldo Apoliano cuja EMENTA destacamos: . 

"Ação Cautelar. Demarcação Adminístrativa de Torras ditas 
Ocupadas por Indígenas. 11 N 

1. Dúvidas fundadas acerca dos fatos que autorizam a atividade 
administrativa de demarcação. 

2. Proprietário que escudado em títulos de domínio, de. filiação 
centenária, em relação a imóvel situado na área cuja demarcação 
se pretende empreender, requer a paralisação do procedimento 
demarcatório. 

3. Presença dos pressupostos au(orizativos da .cautela reclamada. 
4. Não conhecimento das preliminares. Improvimento das apelações. 

Do voto do relator destacamos: 
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entendimentos em contrário sentido, o procedimento demarcatório 
subtrai, por via obliqua e sem prova convincente, a validade dos atos 
registratários que, à míngua de contraprova, hão de ser tomados por · 
bons, firmes e valiosos". 

A ação declaratória foi julgada procedente pelo Juízo Federal da Terceira Vara do Ceará, 
onde a MM. Juíza julgadora, Ora. Germana de Oliveira Moraes, fundamenta sua decisão 
aduzindo que:" No caso sob julgamento, está provado que os títulos de domínio particular· 
sobre a área que a FUNAI pretende demarcar são até muito anteriores à edição do 
Código Civil (1916) e, portanto, obviamente anteriores à Constituição de 1934, daí 
porque contra eles não podem ser opostas a nulidade ~u ineficácia que a referida 
Carta endereçou aos títulos aquisitivos que lhes são posteriores. 
Referentemente à prova material trazida à colação, a MM. Julgadora entendeu suficiente 
para afastar os pressupostos constitucionais de admissibilidade da existência das terras 
indígenas, como vem estatuídos nos artigos 2311232 da Carta Magna, uma vez que, 
nenhuma medida legal ou alusão contestatoria foi argüida no curso dos procedimentos 
judiciais referidos, no que se refere a impugnação sobre a legalidade e validade do título 
de propriedade da recorrente, daí entender, desnecessária a exibição de qualquer outra 
prova, por mais privilegiada que fosse, considerando que a ausência dos pressupostos 
constitucionais para a existência das terras indígenas, ilide a perquirição de. quaisquer 
outros elementos probatórios, quer seja de natureza antropológica, histórica ou meramente 
pericial, posto quei mesmo.existindo em abundância, tais elementos não tem o condão de 
sobrepor-se à regra constitucional. 
Constatando que tais requisitos impedem a continuidade da apreciação dos demais 
elementos que corroboram a posse ou ocupação indígena tradicional na área, assim 
sentenciou a Douta Julgadora: "Essa prova está nos documentos oficiais de f/s. 16 e 17 
dos autos, o primeiro dando conta de toda a cadeia dominial privada sobre o imóvel, 
desde antes do nosso Código Civil, como foi certificado pelo Oficial do Registro de 
Imóveis da Comarca de Acaraú, e o segundo certificando a inexistência de quaisquer 
registros atributivos da gleba de terra cogitada aos índios Tremembés ou aos seus 
remanescentes." 
Continuando disse mais: " Os documentos trazidos pelas partes contestantes de forma 
alguma infirmaram a verdade que se dessume desses documentos públicos, pois os 
documentos das partes contestantes trazem meras notícias de ocupação indígena 
em áreas que não demonstraram ser as pretendidas. 11 
Em que pese o brilhantismo e a acuidade da Douta Julgadora, externados através de sua 
bem fundamentada sentença, ao ser examinada em segundo grau pela Primeira Turma 
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, esta entendeu que a decisão pro/atada antes 
de realizada a perícia requerida pelos recorridos e deferida anteriormente pelo Juízo, 
constituiria violação do direito de defesa da parte e de elemento essencial ao due process, 
determinando em conseqüência o retorno dos. autos ao Juízo de Primeiro Grau para a 
realização de perícia antropológica. 
Por tais razões, e por entender que o objetivo da ação principal era o de ver declarado 
por sentença, a falta de suporte material ao procedimento da demarcação das terras 
indígenas que vinha sendo levado a efeito pela FUNAI na área de propriedade da 
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desnecessário agregar a esta prova material de domínio, os demais elementos probatórios 
da existência ou não de habitação permanente e de forma tradicional pelos supostos 
indígenas, pois, não tendo sido objetado qualquer eliminação da prova documentar 
centenária de domínio privado da recorrente, afigura-se a exclusão dos pressupostos da 
existência de terras indígenas na área em litígio. A realização de tal perícia técnica, 
eqüivale determinar a realização de exame de DNA em suposto pai que já teve sua 
paternidade excluída pelo· exame hematológico, unicamente porque a prova técnica está 
prevista no nosso ordenamento jurídico, mas, ao invés de constituir-se num direito de 
defesa da parte, consubstancia abuso de direito. 
A valoração da prova é atribuição exclusiva do julgador que, atento aos fatos e 
circunstâncias constantes dos autos, tecerá sobre elas juízo de valor, fundamentando a 
sentença com as razões de seu convencimento, e, o Juízo de Primeiro Grau fundamentou 
exaustivamente sua sentença demonstrando de modo inequívoco a desnecessária perícia 
antropológica para firmar o seu convencimento. 
Neste passo, qualquer incursão visando provar a existência de indígenas na 
área em comento, se afigura ilegal, vez que, carece de embasamento, 
violando porconseguinte o disposto nos artigos 231 e 232 da Constituição 
Federal, isto porque, o nosso ordenamento constitucional não permite a 
retroação da norma, qualquer que seja o processo inf ervencíonista estatal, 
este só se realiza por força da Constituição, a qual, seguramente, serve 
como ponto de atração de todo o sistema normativo, evitando a 
desintegração do sistema constitucional em lógicas setoriais, emanadas de 
posicionamento ideológico, descomprometido com a preservação da 
garantia e da ordem jurídica, asseguradas a cada cidadão desde o primitivo 
ordenamento constif ucionaf de 1824. · 
A questão tormentosa que se apresenta no nosso direito constitucional referentemente a 
demarcação das terras indígenas, tem sido a preocupação com a tutela das situações já 
consolidadas pelo tempo. Vislumbra-se nesse contexto os limites da retroação da lei na 
Constituição, muito bem aclarada pelo insigne viceme Ráo, ao descrever que a 
necessidade dessa proteção consiste no fato de que: "A inviolabilidade do passado é princípio 
qua encontra fundamento na própria natureza do ser humano, pois, segundo as sábias palavras de 
Porta/is, o homem que não ocupa senão um ponto no tempo e no espaço, seria o mais infeliz dos seres, 
se não se pudesse julgar seguro nem sequer quanto à sua vida passada. Por esta parte de sua existência 
já não carregou todo o peso de seu destino? O passado pode deixar dissabores, mais põe tenno a todas 
as incertezas na ordem do universo e da natureza, só o futuro é incerto e a própria incerteza é suavizada 
pela esperança, a fiel companheira da nossa fraqueza. Seria agravar a (riste condição da humanidade 
querer mudar, através do sistema da legislação, o sistema da natureza, procurando, para o tempo que já 
se foi, fazer reviver as nossas dores, sem nos restituir as nossas esperanças" ( O direito e a vida dos 
direitos, v 1, p. 428). 
O artigo 179, da Constituição Federal de 1824, no seu inciso///, já consagrava· o príncipio 
da irretroatividade da lei, onde se lê: "A sua disposição não terá efeito retroativon. Daí por diante 
todas as Constituições asseguraram o princípio da irretroatividade da lei, aplicável a todos, 
sem qualquer distinção, ou seja, nenhum direito se sobrepõe a outro, por mais elevado e 
nobre que possa parecer os objetivos da sua aplicação. 
Em outras palavras o preceito constitucional em comento não comporta regulamentação, 
ou interpretação extensiva, pois, regulamentar é traçar limites a aquilo que a Constituição 
quis ilimitado mesmo, como opção política de melhor proteção ao bem jurídico tutelado, 
vale dizer, são normas essenciais, são simplesmente aplicadas por ocasi-, da 
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elaboração das leis em geral, que deverão acatar solenemente os princípios isonomicos ali 
estabelecidos. 
Esse princípio, cuja observância vincula, incondicionalmente, todas as 
manifestações do Poder Público, deve ser considerado, em sua precípua 
função de obstar discriminações e de extinguir privilégios (RDA 551114), sob 
duplo aspecto: (a) o da igualdade na lei e (b) o da igualdade perante a lei. 
Na mesma ótica, relativamente ao direto à igualdade, à isonomia, é aplicável, também, a 
noção de direito adquirido, surgindo daí o entendimento seguro de que o direito à posse 
indígena não pode sobrepor-se ao direito de propriedade vigorante desde a primeira Carta, 
ressalvado os pressupostos constitucionais, e não seria razoável que aqueles que detém 
título de propriedade devidamente registrado, como é o caso da recorrente, ou direito de 
usucapião com lapso prescricional anterior a Constituição de.1934, sob qualquer pretexto 
tivessem este direito violado, face a expressa vedação aventada, constituir-se-ia em 
última análise numa afronta a garantia das relações jurídicas e institucionais. 
E as garantias das relações jurídicas assegura a recorrente o direito de não continuar 
sendo importunada no regular exercício do seu direito de propriedade, vez que, nenhuma 
mácula ou vício foi apontado pelos recorridos, capaz de suscitar dúvidas quanto a 
constituição do seu direito, e o retomo dos autos à primeira instância para a realização de 
perícia antropológica, nada mudaria no que concerne aos pressupostos que autorizariam 
aos recorridos a instauração de qualquer processo de identificação e delimitação de área 
indígena sobreposta às terras da Fazenda São Gabriel de propriedade da recorrente, o que 
eqüivale dizer, seria um ato jurídico inócuo, impróprio e abusivo, que teria ao final apenas 
um único efeito, a contínuidade dos danos que vem sendo enfrentados pela empresa 
recorrente. 

Neste passo, vale recordar o clássico ensinamento, do insigne magistrado Neyton Fantoni 
Júnior - "entre as principais necessidades e aspirações das sociedades humanas 
encontra-se a segurança jurídica. Não há pessoa, grupo socíal, entidade pública ou 
privada, que não tenha necessidade de segurança jurídica, para atingir seus objetivos e até 
mesmo para sobreviver". 
Conseqüentemente, 'e segurança jurídica é indispensável para os governantes e os 
governados. Para os governantes, a fim de que possam desempenhar plenamente suas 
atribuições, usando com o máximo de eficácia os instrumentos legais, tendo a certeza de 
que não irão sofrer, mais tarde, as conseqüências dos aios que tiveram praticado como 
agentes do poder público". "Para os governados é, talvez, mais evidente ainda a 
necessidade de segurança jurídica, para que, sob pretexto de razão de Estado, não sofram 
o arbítrio e a violência, ficando à mercê de autoridades mal preparadas, desprovidas de 
espírito público, incapazes de compreender seu papel de órgão social, ou, o que não é 
raro, empolgadas com a possibilidade de exibirem alguma superioridade". ( RJ nº 238 ~ 
AG0/97, pág. 13 - Neyton Fantoni Júnior). 

É de se concluir que, qualquer ato fundado ·em suposto preceito constitucional que vise 
distinguir qualquer cidadão, classe social ou raça, não condiz com a vontade manifesta 
dos constituintes de 1988, e, sem dúvida não passará de um sintoma de profunda 
enfermidade e preconceito inaceitável, pois, as garantias asseguradas ao direito de cada 
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convergem o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido, inatacáveis por 
quaisquer interpretações sofisticas de cunho retroativo que visem aniquilar os seus efeitos. 
E com o advento da Constituição de 1934 permaneceram assegurados o direito de· 
propriedade e a irretroatividade da lei - art 113, incisos XVII, e Ili - sendo introduzido ali 
naquele ordenamento constitucional, pela primeira vez, o respeito a poss« indígena, 
direito novo à época, consagrado no artigo 29 da Carta em alusão, que tinha a seguinte 
redação: "Será respeitada a posse de terras silvícolas que nelas se achem permanentemente 
localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-lasff. O que significa dizer que a garantia do 
respeito às terras do silvícolas, não retroagiria aos tempos da colonização, especialmente, 
naqueles casos onde existisse direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada - 
inciso Ili, art. 113, CF 1934 - princípios já consagrados desde à época clássica. 
É preciso compreender que o vigor da norma constitucional antiga se revigora a cada 
ordenamento e é isso que nos revela a garantia da ordem jurídica constitucional firmada 
em cláusulas pétreas, que sobrevivem ao tempo guardando o nosso passado e 
iluminando o nosso futuro. Sabemos que para o passado não voltaremos nunca mais, 
entretanto, nele encontramos a equação do nosso futuro, o melhor caminho para nos 
depreendermos das amarras que nos deixaram presos e adormecidos aos mais primitivos 
conceitos de vida humana. 
Hoje não encontramos mais um sopro de vida no planeta que não possa ser desvendado e 
aclarado para uma avaliação mais condizente com o avanço da nossa era, que percorre 
num milionésimo de segundo a campina que outrora levávamos séculos para atravessa 
/a, e a garantia da ordem e prevalência do bem comum, é o ponto de atração que 
conserva a força dominial, a garantia do direito de propriedade. 

No dizer de Bourdau, o poder constituinte é "aquela potência criadora da ordem jurídica da 
qual fixa os princípios e estabelece os instrumentos" E necessário ressaltar , no entanto 
que o princípio constitucional do direito adquirido é mandamento universalmente aceito e 
dele não abrindo exceção o ordenamento pátrio, podemos observar no artigo 60, § 4º, 
inciso IV da CF 1988, equipara o direito adquirido na categoria de cláusula pétrea. 
Podemos observar, ainda, como característica intrínseca do direito adquirido a 
patr.imonialização que o direito anterior conferiu a seu titular com vistas a assegurar este 
mesmo direito em virtude de sua possível mudança posterior feita por novo ordenamento, 
denotando o princípio da imutabilidade e irrevogabilidade do estado passado. 
Para Pontes de Miranda, a Revisão Constitucional e a Emenda não tocam o que diz 
respeito aos direitos adquiridos, uma vez que, a própria Constituição assegura a 
permanência de situações jurídicas pré-estabelecidas, não fazendo distinção de sua 
proveniência, sejam elas de direito privado ou público . Dizem ainda que os princípios 
fundamentais e as cláusulas pétreas funcionam como limites materiais do exercício da 
revisão que traz consigo a característica de poder atingir a Constituição totalménte e de 
uma só vez, e, a Emenda restrita a alguns pontos. Quanto a irretroatividade das leis 
Antônio Joaquim Ribas e Rui Barbosa asseveram que não se trata de uma absoluta 
irretroatividade das leis aos casos passados· e sim que a norma aplicada a teios 
consumados à luz da lei anterior não poderá deixar de lado, sob nenhum asper/16 o 
respeito aos direitos adquiridos. 
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1 
O V. Acórdão do Co/endo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pro/atado em Recurso 
de Apelação Cível, ora recorrido, precisa ser reformado, porque ofendeu a Constituição 
Federal e a Lei Federal, de forma direta, expressa e frontal, via dos seus dispositivos 
específicos, como se demonstrou exaustivamente em relação a cada um desses 
dispositivos específicos e particularizados, o que reclama um melhor critério na sua 
analise. 
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Ex positis, requerer o processamento do recurso e o seu provimento 
para os fins de ser reformado o acórdão recorrido, tudo como medida da 
mais inteira e almejada 
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