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0  N ú c le o  de D ire ito s  Ind íg en as (NDI), 
fundado em outubro de 1988, por 
ocasião da promulgação da Consti
tuição Federal, dedicava-se à defesa 
dos direitos dos povos indígenas no 
B ras il. M antinha um escritó rio  
Brasília e um quadro permanente de 
profissionais, que trabalhavam orien
tados para os seguintes objetivos:

-  Promover ações judiciais em rela
ção aos direitos indígenas, manten
do informados os povos indígenas in
teressados e oferecendo subsídios ao 
Ministério Público e a Juizes, quan
do fosse 0 caso;

- Acompanhar as atividades do Con
gresso Nacional referentes a direitos 
indígenas, com o fim de esclarecer 
os povos indígenas sobre as questões 
em discussão e fornecer subsídios a 
parlamentares, quando solicitado;

- Acompanhar a formulação e apli
cação de atos administrativos que dis
sessem respeito aos índios para 
mantê-los informados e ainda denun
ciar ao Ministério Público eventuais 
violações das leis;

- Formar novos quadros, especial
mente índios, para atuação em defe
sa dos direitos indígenas; e

- Elaborar, divulgar e publicar mate
rial doutrinário sobre direitos dos po
vos indígenas.
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APRESENTAÇÃO

Pense um país onde uma parte de sua população adulta, ativa e 
capaz em todos os sentidos de promover sua subsistência e de seus filhos, 
manter suas culturas e reproduzir seus valores tradicionais, mas que são 
privados de personalidade jurídica, não têm cidadania e são imputadas a 
eles as mesmas condições que a lei aplica aos loucos e deficientes men
tais... Não, não é a África do Sul antes de Nelson Mandela e seu movimen
to de liberdades democráticas. É aqui mesmo, nesta Terra de índios cha
mada Brasil.

Foi juntando as mais diferentes contribuições e experiências, que 
vêm sendo feitas por outros povos em diversos lugares do mundo, que 
plantamos esta semente do Núcleo de Direitos Indígenas em 1988, com a 
vontade de liberdade e justiça que é nossa herança comum, tanto das 
gentes que vivem aqui nesta parte Sul da América, quanto dos nossos 
irmãos que vivem no Canadá, EUA, nas pequenas Ilhas do Pacífico Sul, no 
norte do Japão e por toda parte do mundo, onde os Estados nações ainda 
terão que desenvolver, por muito tempo, maneiras próprias de tratar com 
respeito a realidade étnica de suas populações.

E enquanto existiu, o NDI constituiu-se numa organização sem 
fins lucrativos —  inaugurando este universo das muito bem-vindas ONGs 
brasileiras, dedicando-se, como rezava em seu projeto de origem: “à defe
sa dos direitos indígenas, através da seleção e acompanhamento de casos 
e/ou conflitos específicos que possam resultar em ações políticas, formu
lações legislativas, atos administrativos e fixação de jurisprudências que 
contribuam estrategicamente para a consolidação dos direitos indígenas 
em geral.”

Reunir, agora, este conjunto de textos que sustentaram as Ações 
Propostas pelo Núcleo de Direitos Indígenas - NDI, ao longo de sua breve 
mas fértil duração (1988-1994), é uma maneira de prolongar um dos mo
mentos mais criativos e generosos de nossa história civil recente, e que 
reuniu um punhado de pessoas de diferentes extratos e formações, tais 
como geólogos, antropólogos, historiadores, ambientalistas, juristas e até 
advogados num movimento de avanço das práticas de defesa dos direitos 
indígenas no Judiciário, querendo consolidar as recentes vitórias políti
cas que trazíamos na nova Carta de 1988. Como uma marca de época, 
todos nós tínhamos também ajudado a escrever o Capítulo dos Direitos 
Indígenas desta última Constituição, e procurávamos levar ao máximo o 
nosso compromisso com uma idéia de Cidadania onde não cabia mais a 
absurda situação de tutela absoluta exercida pela agência indigenista do 
Estado - FUNAI, de onde os diversos grupos indígenas esperavam algum 
aceno de humanidade e respeito às suas causas, mas que dia a dia só



viam multiplicar os abusos e omissões. E foi neste cenário que surgiu esta 
iniciativa pluralista, fazendo um ensaio multicultural, criativo e que lo
grou derrubar o muro morto da indiferença do Judiciário - e do Legislativo 
também, quanto ao escândalo que é deixar à exclusividade de uma agên
cia de governo (uma indiobrás? !!!) e sua procuradoria jurídica a iniciativa 
de fazer a proteção e defesa dos direitos de uma importante parte da popu
lação do país. E sem que esta parte da população pudesse opinar, claro!

E esta realidade desumana ainda é experimentada por pessoas qua
se gente em muitas beiradas de rios e nos sertões do Brasil, a despeito do 
enorme avanço que foi ter-se constituído as defensorias públicas e do 
profundo compromisso de parte do Ministério Público com a constru
ção da Cidadania plena em nosso país, somos ainda uma nação de en
tradas e bandeiras, com muito trabalho pela frente. Talvez, não mais pre
ocupados em escrever leis, mas em promover o seu respeito e aplicação 
com eqúidade.

Espero que a leitura destes textos que sustentaram as Ações Pro
postas pelo NDI aos tribunais de nosso país, possam alimentar a disposi
ção de outros punhados de gente que queiram trabalhar para criar um 
lugar melhor para todos nós que vivemos aqui, os que chegaram outro 
dia, em 1500, e nós, que recebemos suas canoas ali na praia...

8 A P R ESEN T A Ç Ã O

AILTON KRENAK

Sócio fundador e Presidente do NDI (1988-1994)



INTRODUÇÃO

0 Núcleo de Direitos Indígenas (NDI) foi fundado por um grupo de indios, 
antropólogos, advogados e simpatizantes da questão indígena em outubro de 1988, 
por ocasião da promulgação da Constituição Federal. Os fundadores do NDI acom
panharam juntos os trabalhos de elaboração da Constituição Federal, tendo deci
dido criar uma organização que se dedicasse à consolidação dos direitos indígenas 
inscritos na nova Carta.

Sociedade civil sem fins lucrativos, o NDI tinha sede em Brasília. Seu tra
balho pressupunha estreita relação com outras organizações que atuassem direta
mente com os povos e comunidades indígenas no pais, estabelecendo mecanismos 
de cooperação com o fim de alcançar seus objetivos institucionais.

As linhas de atuação do NDI eram definidas pela assembléia geral de seus 
sócios, que priorizavam casos paradigmáticos, com os quais se pudesse estabele
cer precedentes para a questão indígena no país. Desde o princípio, o NDI dedicou- 
se às questões de interesse coletivo, privilegiando a defesa dos direitos territoriais 
indígenas, com estratégias especificas em relação a problemas como garimpo, ex
ploração de madeira e conflitos com latifundiários, considerados fundamentais.

Boa parte do trabalho do NDI caracterizou-se pela propositura de ações 
judiciais. Nessas ações, utilizavam-se instrumentos tradicionais, como também as 
mais recentes inovações legais, em benefício dos conceitos contemporâneos de de
fesa dos direitos dos povos, também chamados de terceira geração.

0  NDI possuía em seu quadro executivo apenas seis pessoas: o Secretário 
Executivo, Márcio Santilli, os advogados. Juliana Santilli, Sérgio Leitão e Ana Valé
ria Araújo, além de duas pessoas de apoio, Paula Boeng e Nelson Amaral. Os três 
advogados atuavam em conjunto. Embora houvesse sempre um responsável direto 
por cada caso. a questão era discutida coletivamente e as iniciativas processuais 
resolvidas de comum acordo. Além disso, o NDI contava com um Diretor Técnico, 
Carlos Marés, encarregado de coordenar o trabalho desenvolvido pelos advogados.

Os très advogados atuavam junto a juizes monocráticos, federais e algu
mas vezes estaduais, e também nos Tribunais Regionais e Superiores. As ações 
judiciais eram propostas tanto em Brasília como em outras capitais do pais, razão 
pela qual o NDI articulava-se com advogados em diferentes localidades para que o 
assessorassem no acompanhamento local dos processos. O trabalho dos advoga
dos do NDI pressupunha também viagens às áreas das comunidades representa
das em Juízo, para verificação dos problemas existentes, discussão e informação 
sobre o andamento dos processos. A atuação no Judiciário era sempre precedida 
de pesquisa documental e cartorial.

Apesar do seu pouco tempo de existência, o NDI produziu resultados im
portantes. Obviamente, isso se deveu não unicamente ao empenho de seus inte
grantes, mas sobretudo à sua relação com outros profissionais que contribuíram 
para esse êxito. Além dos já mencionados parceiros de outras organizações — mui
tos serão citados nominalmente ao longo desta publicação — e de alguns profissio
nais do Direito, aos quais fazemos referência nos momentos oportunos, o trabalho 
do NDI respaldou-se em atitudes exemplares de alguns funcionários da FUNAI e do 
IBAMA, que conseguiram superar as deficiências de suas instituições na defesa 
dos direitos das comunidades indígenas em todo o pais.

IN TRO D U ÇÃO  9



0 NDI procurou também estabelecer relações com o MPF, por meio de suas 
seções especializadas na defesa dos direitos indígenas e interesses difusos, criadas 
a partir de 1988 e consolidadas na gestão do então Procurador-Geral da República, 
Aristides Junqueira. Tais seções, que concentravam um certo número de procura
dores da República em Brasília e pelo menos um representante do órgão em cada 
capital do pais, foram coordenadas, ao longo desse período, pelos Procuradores 
Carlos Victor Muzzi, Wagner Gonçalves e Aurélio Rios. A esse corpo de procurado
res deve-se debitar grande parte da responsabilidade pelos avanços no reconheci
mento dos direitos indígenas no Brasil nos últimos anos.

A idéia desta publicação, que reúne as ações propostas pelo NDI ao Judici
ário, surgiu do propósito de divulgar e colocar à disposição dos que se dedicam à 
defesa de interesses coletivos em nosso país. os resultados de uma iniciativa, a 
nosso ver, bem sucedida. Não se trata de reproduzir todo o trabalho desenvolvido 
pelo NDI, mesmo porque grande parte dele ocorreu em outras esferas, que não a 
judicial. A inserção do NDI no caso Yanomami é talvez o melhor exemplo disso. 
Sequer incluímos aqui casos em que a iniciativa processual não partiu do NDI ou 
em que nossa atuação ocorreu de forma indireta, como na Ação Declaratória acer
ca dos limites das terras dos índios Ticuna. o caso dos Kampa do Amònea, o pro
cesso referente às terras dos Krenak e vários outros.

Este livro reúne tão somente as ações propostas pelo NDI, referindo-se ao 
período de agosto de 1989 a dezembro de 1994. São oito casos, que traduzem a 
diversidade dos problemas encaminhados ao NDI, como também das soluções jurí
dicas pretendidas. Cada caso compõe um capitulo do livro, os quais procuramos 
organizar pela ordem cronológica de chegada ao Judiciário. Nos seis primeiros, os 
advogados do NDI representam diversas comunidades indígenas, que demandam 
em Juízo em nome próprio. Os dois últimos tratam de ações civis públicas, nas 
quais 0 NDI é ele mesmo o autor, representando indiretamente os interesses de 
comunidades indígenas afetadas por danos ambientais.

Todos os capítulos iniciam-se com uma breve introdução de autoria da 
organizadora, que reúne informações sobre os índios, um mapa, um resumo do 
problema e uma explicação sucinta da questão judicial. Em seguida, foram trans
critas as peças processuais mais importantes, incluindo pareceres e decisões pro
feridas. Para os títulos, optamos por fazer referência às comunidades indígenas 
beneficiadas pelas iniciativas. Ainda na abertura dos capítulos, a organizadora 
menciona o nome do advogado diretamente responsável pela condução de cada 
caso. Ao fínaJ, elaborou-se um índice detalhado das peças que integram a obra.

Recentemente, o NDI juntou-se ao Programa Povos Indígenas no Brasil, do 
CEDI, para constituir o Instituto Socioambiental, que se propõe a criar soluções 
integradas para questões sociais e ambientais, dando continuidade ao trabalho e 
expandindo a experiência acumulada dessas organizações.

Por isso, ao publicar este livro, os integrantes do NDI fazem também uma 
oportuna prestação de contas do trabalho jurídico realizado, no momento em que o 
Instituto Socioambiental assume o acompanhamento das ações ainda em curso, 
conforme compromisso de sua assembléia de fundação.

Ana Valéria Araígo

Organizadora
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G AVIÃO  DA MONTANHA
Advogada responsável pela condução do caso: Juliana Santilli
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O s Gavião são índios Timbira, da família lingüística Jê . Os Timbira eram muito 
numerosos até meados do século XIX, quando se distribuíam em dezenas de grupos 

num vasto território comum, desde os vales dos rios Mearim e Grajaú (no Maranhão) até 
a margem direita do rio Tocantins. Os primeiros contatos com os Gavião datam da 

década de 40, ocasião em que se tornaram famosos e temidos por causa dos choques 
com os regionais na beira do rio Tocantins.

Em 1945, 0  estado do Pará reconheceu-lhes vasta extensão de seu território 
tradicional junto a uma elevação, a Montanha, local sagrado que passara a identificar a 

Comunidade que ocupava aquela região - os Gavião da Montanha.
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0  CONFLITO

Nos anos 70, o governo brasileiro resolveu construir a hidrelétrica 
de Tucuruí exatamente nas terras dos Gavião da Montanha. Na ocasião, a 
FUNAI tratou de providenciar a retirada dos índios da área, que seria inun
dada. Os Gavião da Montanha, encabeçados por seu lider, o índio Paiaré, 
resistiram, permanecendo em seu território e buscando negociar com a 
Eletronorte, empresa estatal responsável pela construção da barragem.

Ao longo dos anos, a Eletronorte passou a fazer grandes pressões, 
que rapidamente se transformaram em ameaças, agressões e era ardilo
sas tentativas de “comprar a aquiescência dos indios”, Em 1984, funcio
nários da FUNAI e da Eletronorte forjaram um acordo, do qual excluíram 
0 líder Paiaré, fírmando um documento por meio do qual alguns índios 
transferiam à Eletronorte o direito sobre a terra da Comunidade, em troca 
de quantia irrisória.

A  hidrelétrica foi construída e toda a Comunidade Indígena da Mon
tanha forçada a se transferir para a Reserva de Mãe Maria, ocupada por 
outros índios Gavião. A  Montanha sagrada foi destruída. A  construção de 
Tucuruí foi não só uma ilegalidade como também uma profunda agressão 
cultural, que desrespeitou as leis nacionais e a Constituição então vigente.

0  PROCESSO

O NDI, com 0 apoio da CPI/SP e do CTI, propôs, em nome da Co
munidade Gavião, uma Ação Ordinária de Anulação de Ato Jurídico con
tra a Eletronorte, para anular o contrato pelo qual essa empresa pagou 
certa importância aos Gavião da Montanha em troca de suas terras tradi
cionais (doc. 1). Essa Ação foi preparada pelo Dr. Carlos Frederico Marés 
de Souza Filho, Diretor Técnico de nossa organização, que acompanhou 
de perto toda a problemática dos índios naquela época. Assinam também 
a inicial os advogados da SDDH, José Heder Benatti, Marcelo S. Freitas e 
Júlio César S. Costa, que acompanharam o andamento da Ação na Justi
ça Federal em Belém. A  Dra. Juliana Santilli assumiu o caso a partir de 
1991.

Na Ação, pede-se a devolução da área (o que não deverá ocorrer, já  
que a mesma está embaixo d’água), ou a reposição de novas terras em 
igual dimensão e qualidade ecológica, como determina a lei. Além disso, a 
Comunidade Indígena pretende obter uma indenização pelos prejuízos so
fridos com a transferência e por ter ficado tantos anos privada de seu 
território.

A  Ação data de 1989 e tramitou inicialmente na 4- Vara Federal do 
Pará. Foram ouvidas como testemunhas as antropólogas Iara Ferraz e



14 G AV IÃO  DA M ONTANHA

Lúcia Andrade, cujos depoimentos só fortaleceram os fatos narrados na 
inicial. 0  Juiz encarregado ouviu também o depoimento do lider Paiaré. O 
MPF manifestou-se favoravelmente ao pedido da Comunidade.

Apesar disso, a Ação foi julgada improcedente em 25 de outubro de 
1994, após longa espera pela sentença. Numa decisão confusa e infunda
da, o Juiz da 4  ̂Vara em Belém entendeu que o Procurador da FUNAI 
tinha poderes para assinar a escritura pública que transferiu a posse dos 
índios sobre suas terras imemoriais.

A  Comunidade Indígena, representada pelos advogados do NDI, ape
lou da sentença no dia 01/12/94 (doc. 2), pelo que pretende vê-la refor
mada pelo TRF da 1® Região.
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Ooc. 1 : Petiçáo iniciol ón Ação Ordinári«! propnsia pelos Cavíão da 
Montanha contra a rictronorte

EX M O . SR . D R . JU IZ  FE D E R A L  D A  V A R A  DE S E Ç Ã O  JU D IC IÁ R IA  D O  PA R A

A CO M UNIDADE INDÍGENA DOS GAVIÃO  DA M ONTANHA, com 
legitimidade para ingressar em Juízo garantida pela Constituição Federal, artigo 232, e as 
lideranças indígenas membros e representantes desta Comunidade, jAM RIKAKUM TI 
HÕMPRYRE RON O REJÕ N PIKTl (PAIARÉ) - Edivaldo de Valdenilson, casado, portador da 
C .l. n- 44.257-PA; PARKREKPARE KRÕTl - Catarino Cláudio, solteiro, portador da C .l. n- 
78.445-PA; PEPKRATEJAKUKREIKAPITI RONORE KÔNXARTI, solteiro, portador da C .l. n̂  
1.896.982-PA; HÀRAXARE KROTI RONORE KÔNXARTI, solteiro, portador da C .l. n̂  
1.811,333-PA; e KAPJER JÕPAIPAIRE, solteiro, portador da C .l. n® 492.150-PA, todos bra
sileiros, residentes e domiciliados na Área Indígena de Mãe Maria, município de Bom Jesus 
do Tocantins (PA), por seus advogados ao final assinados (instrumento público de mandato 
incluso), com escritório profissional na Trav. Lauro Sodré, 178, Núcleo Pioneiro, Marabá - 
PA, onde recebem intimações e notificações, vêm a sua presença, com fundamento nos 
artigos 145 e seguintes do Código Civil brasileiro, na Lei 6.001, de 19/12/73 - Estatuto do 
índio -, no Capítulo VIII, do Título VII da Constituição Federal (artigos 231 e seguintes) e 
demais legislação pertinente, propor a presente

AÇÃO  ORDINÁRIA DE AN ULAÇÃO  DE ATO  JURÍD ICO  

contra

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE D O  BRASIL S/A - ELETRONORTE,

pessoa Jurídica de direito privado, com sede na cidade de Brasília - DF, na SCN, quadra 6, 
conjunto A , Edifício Venâncio 3000, Bloco A, B e C , onde deve ser procedida a citação, 
pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:

I - A  E LE T R O N O R T E  E O S  ÍN D IO S  G A V IÃ O

1. A  Co nstrução  da H id ro e lé trica  de T u cu ru í

Tendo sido o prim eiro empreendimento da Eletronorte, foi a 
hidroelétrica de Tucuruí a primeira usina de grande porte implantada na região Amazôni
ca, o que talvez explique o número de ilegalidades e equívocos cometidos.



•s

Iniciada no ano de 1975, a construção da primeira etapa da UHE 
Tucuruí foi concluída em novembro de 1984, a um custo de 4,6 bilhões de dólares, que 
ultrapassaram em muito a previsão inicial de 1,2 bilhões de dólares.

O  reservatório da hidroelétrica ocupa uma área de 2,430 Km^ com 
45,8 bilhões cúbicos de água. A instalação deste reservatório provocou a inundação parci
al dos municípios de Tucuruí, Itupiranga e Jacindá, submergiu 14 povoados, duas reservas 
indígenas, e 160 quilômetros de rodovias federais, deslocando 28.871 pessoas, além dos 
povos indígenas Parakanâ e Gavião da Montanha.

A atuação da ELETRONORTE frente à população atingida pela obra 
foi marcada pela omissão. O  primeiro levantamento dos atingidos somente foi realizado 
em 1979, 4 anos após o início da construção. As indenizações foram irrisórias e os planos 
de reassentamento mal realizados. Talvez o melhor exemplo seja a inundação pelas águas 
do reservatório de lotes onde a própria ELETRONORTE havia reassentado a população. 
Aproximadamente 35% das famílias realocadas até 1985 teve que passar por uma nova 
transferência. Muitas famílias aguardam até hoje pela indenização.

A obra da UHE Tucuruí é ainda tristemente célebre pelo escândalo 
envolvendo a Agropecuária CAPEMl Indústria e Comércio Ltda., empresa contratada para 
extrair a madeira da área que seria alagada apesar de não apresentar as qualificações ne
cessárias e exigidas na concorrência pública aberta pelo governo federal. Sem qualquer 
experiência no ramo, a CAPEMl não conseguiu realizar os trabalhos de extrair 5,6 milhões 
de metros cúbicos de madeira e limpar a área de 65.510 ha. Em 1984, a empresa entrou em 
falência, em meio a denúncias de empréstimos internacionais irregulares, corrupção e de 
utilização de "agente laranja" no desmatamento. Assim, a área do reservatório não foi 
limpa a tempo e milhões de metros cúbicos de floresta estão submersos, com conseqüênci
as ecológicas ainda imprevisíveis e milionários prejuízos nunca claramente contados.

^^ 2^ Construção da H idroelétrica e os índios Gavião

Como havia a decisão política do governo federal em implantar efeti
vamente a usina hidroelétrica de Tucuruí e o conhecimento de que suas obras incidiram 
sobre Área Indígena Gavião, a FUNAI - Fundação Nacional do índio - apressou-se em 
retirar os indígenas da área, numa atitude tão imoral quanto ilegal. Em 1976, porém, quan
do se iniciaram os trabalhos de levantamento topográfico, apesar dos nefastos esforços da 
FUNAI, os chamados Gavião da Montanha continuavam na área e o seu líder, Paiaré, 
iniciou negociações com a Eletronorte.

As pressões da Eletronorte rapidamente se transformaram em ameaça, 
resultando em intimação para que Paiaré e sua família desocupassem a área em 15 dias, 
sob ameaça dos tratores lhes passarem por cima. Como a ameaça não intimidou o índio 
Gavião, a tática da Eletronorte passou a ser "indenizar" Paiaré, na verdade comprar sua 
aquiescência com a ilegalidade cometida. Em 1977, com pneumonia, Paiaré foi hospitali
zado em l ucuruí. Recebeu, no hospital, a visita do advogado da FU NAI em Belém e repre
sentantes da Eletronorte com a quantia de Cr$ 7.000,00 (sete mil cruzeiros) para pagar as 
benfeitorias e para que deixasse a área.

V
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í'
Em 1980 a área indígena da Montanha foi transformada em canteiro 

de obra. Dragas enormes retiravam areia para a construção da barragem. Paiaré foi, porém, 
resistindo, impulsionado pela força atávica que fez dos Gavião povo temido na região nas 
décadas de 40 e 60.

A  ocupação de Paiaré sempre foi na qualidade de liderança do grupo )  
Gavião da Montanha e sempre estiveram com ele outros índios, além de seus familiares )  
diretos.

1
A partir do começo das obras da barragem, tantas e tão concretas 

foram as agressões que chegaram a inutilizar, com um facão, a mão direita do índio Paiaré. S 
Em 1984, chegaram a tal ponto as ameaças que ele se viu na contingência de fazer uma 
declaração pública dc ameaça de morte, no Cartório do 2- Ofício de Marabá (doc. 1).

Em Tucuruí, a 2 de dezembro de 1983, a Eletronorte reconheceu 
direito dos índios Gavião e se propõe a solucionar a questão das terras da Montanha. Foi 
apresentada a proposta, pelos índios, de permuta por área equivalente em outra parte do 
rio Tocantins. Os órgãos governamentais ficaram de estudar esta solução (doc. 2).

Nesta altura, os índios Gavião da Montanha e de Mãe Maria já havi
am contratado advogado e estavam prestes a ingressar em Juízo com ação para reaver as 
terras da Montanha.

Numa muito bem tramada reunião, funcionários da FUNAI e da 
Eletronorte, excluindo o índio Paiaré, levam outros índios Gavião a Belém, para "definiti
vamente" resolver a questão das terras da Montanha. Enfim, no dia 4 de janeiro de 1984, 
foi firmado um acordo entre os índios e a Eletronorte para por termo à disputa e, no dia 6 de 
janeiro, foi outorgada escritura pública de cessão e transferência de direito pelos índios 
ardilosamente levados à Belém pela Eletronorte. Os índios Gavião haviam sido derrotados!

I I - A T E R R A  IN D ÍG E N A

Antiga, a legislação brasileira sempre concedeu aos indígenas uma 
posse especialmente protegida. Desde o Alvará n° 1680, l-d e  abril, o Direito luso-brasilei- 
ro reconhece a ocupação indígena como a "primária, naturalmente e virtualmente fonte 
jurídica de posse territorial", como dizia em 1912 joão Mendes Júnior. Assim, o que as 
constituições brasileiras desde 1934 fazem ao garantir as terras indígenas, sua posse, seu 
uso e sua intransferibilidade, não é mais do que a manutenção de uma longa, consolidada 
tradição jurídica brasileira, que tem sua fonte nos Alvarás do Império Português, que por 
sua vez, visita os ensinamentos de Bartolomé de Las Casas e Pe. Vieira.

Longa e desnecessária seria a análise da legislação do Império e da 
Velha República para alegar direito violado na década de 80, é mister tão somente lembrar 
que este atual direito não nasce com a legislação vigente, mas forma tradição sempre 
adaptada aos novos tempos e aos novos momentos da evolução do Direito e de sua estru
tura. Neste século, o direito indígena sobre as terras começou a ganhar impulso no direito 
público e foram emprestados conceitos evidentemente nascidos com a organização jurídi-
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ca da Administração Pública, como o de domínio público, pessoa jurídica de direito públi
co, impenhorabilidade, inalienabilidade, indisponibilidade, que caracterizam as terras dos 
índios.

Analisemos, porém, a legislação vigente na época do apossamento da 
área da Montanha, década de 80, em relação às terras indígenas.

A  Constituição então vigente era a de 1967 com a redação dada em 
1969, pela emenda n -1, e dizia textualmente:

"Art. 198 - As terras habitadas pelos silvícolas 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 todas 
as utilidades nelas existentes.
§1®- Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qual
quer natureza que tenham por objetivo 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 Funda
ção Nacional do índio."

A Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973 - Estatuto do índio - elabora
da segundo os preceitos da supra citada Constituição Federal, perfeitamente recepcionada 
pela atual Constituição Federal de 1988, dispõe:

"Alt. 17 - Reputam-se terras indígenas:
I - as terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas, a que se referem os artigos 
4-, VI e 198, da Constituição (de 1969);
II - as terras reservadas de que trata o capítulo terceiro deste título;
II! - as terras do domínio das comunidade ou de silvícolas.

Art. 18 - As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de 
qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse 
direta pela comunidade indígena, ou pelos silvícolas;
§ 1 ° - Nessas áreas é vedado a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou 
comunidades indígenas a prática de caça, pesca ou coleta de frutos, assim 
como atividades agropecuárias ou extrativas."

A  interpretação destes dispositivos legais e constitucionais foi feita 
pelos mais destacados juristas brasileiros, sendo clara e precisa a afirmação do Ministro 
Victor Nunes Leal:

"Aqui não se trata de direito de propriedade comum: o que se reservou foi o 
território de índios... Não está em jogo, propriamente um conceito, nem de 
domínio^ no sentido civilista dos vocábulos; trata-se do habitat de um povo. 
Se os índios na data da Constituição Federal ocupavam determinado territó
rio, porque desse território tiravam seus recursos alimentícios, embora sem



terem construções ou obras permanentes que testemunhassem posse de acor
do com 0 nosso conceito, essa área da qual e na qual viviam era necessária a 
sua subsistência... A  Constituição dispôs sobre o assunto e retirou ao Estado 
qualquer possibilidade de reduzir a área que, na época da Constituição, era 
ocupada pelos índios, ocupada no sentido de utilizada por eles como seu 
ambiente ecológico."

O  inconfundível estilo de Pontes de Miranda traduz de forma singu
larmente profunda a idéia de terra indígena e da extensão e forma de sua posse:

"Desde que há posse e localização permanente, a terra é do nativo, porque o 
quis a Constituição, e qualquer alienação de terras por parte dos silvícolas ou 
em que se achem permanentemente localizados e com posse, os silvícolas, é 
nula."
(Comentários, tomo II, p. 348).

A  recém-promulgada Constituição Federal brasileira de 1988 não ape
nas reconheceu estes princípios constitucionalmente tradicionais desde 1934, mas os 
aprofundou, dando-lhes melhor contorno e maior nitidez conceituai. Assim é que o artigo 
231 reconhece aos índios o direito originário sobre suas terras, isto é, o direito que se 
origina de si mesmo, sem necessidade de qualquer ato administrativo ou legislativo que lhe 
confira ou reconheça valor. É a antiga idéia dos índios como senhores primeiros e originais 
destas terras ou no dizer de Dalmo Dallari: "É evidente que já não existe a possibilidade 
prática de devolver aos índios todas as terras que lhe foram tiradas, mas é perfeitamente 
possível e juridicamente obrigatório respeitar o direito das tribos remanescentes" (Terra dos 
índios Xocó, p. 10).

A possibilidade de aproveitamento dos recursos hídricos, incluindo o 
potencial energético dos rios que atinjam áreas indígenas, embora estivesse vedado pela 
Constituição de 67/69, passou a ser possível na vigente Constituição de 1988, desde que 
haja autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidade afetadas. No regime da 
Constituição anterior, porém, nem isto era possível, mas a lei 6.001 - Estatuto do índio - no 
seu artigo 20, de duvidosa validade constitucional, possibilita a intervenção em área indí
gena, da União Federai, desde que seja a providência determinada por decreto do Presi
dente da República, que deve estabelecer as condições em que se dará a intervenção. Uma 
das razões da intervenção é a utilização da área para realização de obras que interessem ao 
desenvolvimento nacional. Mas até mesmo este artigo, de questionável validade constitu
cional, garante que a União dará à comunidade removida "área equivalente à anterior 
inclusive quanto às condições ecológicas" (artigo 20, § 3-):

"Art. 20 - Em caráter excepcional e por qualquer dos motivos adiante enume
rados, poderá a União intervir, se não houver solução alternativa, em área 
indígena, determinada a providência por decreto do Presidente da República.
§ 1- - omissis 
§ 2- - omissis
§ 3® - Somente caberá remoção do grupo tribal quando de todo impossível ou 
desaconselhável a sua permanência na área sob intervenção, destinando-se à
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comunidade indígena removida área equivalente à anterior, inclusive quanto 
às condições ecológicas."

É ainda de se acrescentar, para arrematar o desenho do conceito jurí
dico de terra indígena, que estas são inusucapíveis, inalienáveis, indisponíveis e os direitos 
sobre elas imprescritíveis, por força dos ordenamentos constitucionais e legais.

III - A  M O N TA N H A  É TERRA  IN D ÍG EN A

1. O s índios Gavião

De acordo com a classificação lingüística, os chamados "Gavião" es
tão entre os Jê-Timbira, muito numerosos até meados deste século e que dominaram a 
região dos vales dos rios Mearim e Grajaú (no Maranhão), até alcançar a margem direita do 
rio Tocantins.

A partir dos relatórios provinciais (meados e fins do século XVIII) e dos 
relatos de viajantes, principalmente CasteInau (1844) e Coudreau (1898), Curt Nimuendaju, 
estudioso dos Timbira, registrou em 1946 a existência de dezenas de grupos que dividiam 
territórios comuns, compreendidos nesta vasta região. Seus representantes encontram-se atu
almente distribuídos entre os Krahô e Apinajé (TO), os chamados Canela Krikati e Gavião- 
Pukobjê, no Maranhão e Gavião-Parkalejê no Pará (também chamados Gavião de Oeste).

O  estigma de bravos e "selvagens" conferiu, de forma genérica, a de
nom inação de "G av iõ es" a grupos de pouco contato, que subdividiam -se e se 
autodenominavam em função do controle territorial que exerciam.

Parece ter contribuído também para essa denominação o fato de usa
rem penas de gavião em suas flechas, encontradas às centenas após as incursões guerreiras 
que realizavam nos povoados principalmente à margem direita do Tocantins.

De acordo ainda com Curt Nimuendaju, cisões internas ocorridas por 
volta de 1850 teriam levado estes "Gavião" a se fixarem definitivamente junto à margem 
direita do Tocantins (e, portanto, a oeste em relação aos demais grupos Timbira), rejeitando 
contato com a frente agropastoril que avançava pelos campos do Maranhão.

Somente no início do século XX vão se dar os contatos com estes 
índios que ficaram famosos e temidos pelas qualidades guerreiras, em virtude dos choques 
entre índios e regjpnais na beira do rio.

O  Serviço de Proteção ao índio (SPI) estabeleceu, em 1946, um Posto 
de Atração exatamente na área da barragem de Tucuruí, margem direita. Demorou um ano 
para que o primeiro contato se desse, tal o temor e a independência do grupo. Somente 
treze anos depois, em 1960, é que o grupo se pode considerar instalado no Posto. A  espe
cialista Iara Ferraz narra em seu trabalho "Akrãtikatejê" - os donos da Montanha" o relato 
do Sr. Matias Teixeira de Aguiar, antigo servidor do SPI e que serviu no Posto de Atração da 
Montanha desde a sua instalação. Dizia ele que "foram treze anos de namoro", com apro
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ximações e recuos, conquistando a confiança do índios Gavião. Confiança que durou ou
tros treze anos, até que chegou a Eletronorte e iniciou a expu Isâo deste contingente indíge
na da área.

2 . A  terra indígena da M ontanha

A área se chama "da Montanha", exatamente porque existia uma ele
vação de terreno na margem do Tocantins, lugar muito bonito e estratégico, quase sagrado 
para os índios e ideal para os técnicos da Eletronorte instalarem uma das bases de susten
tação da enorme barragem de Tucuruí.

Os conflitos entre os Gavião e novos exploradores da região colocou 
o Governo do Pará na contingência de limitar a área destes índios e fez promulgar a lei 
estadual n® 2.035 (doc. n-3), que concedia área de terra na margem direita do rio Tocantins, 
entre os igarapés Ressaca e Ipixuna, com duas léguas de fundo, em 09 de novembro de 
í 921, muito antes, portanto, da Constituição de 1934 definir o direito dos povos indígenas 
às terras ocupadas. Em 1936, foi levada a Registro esta lei e efetivamente registrada no R.l. 
de Marabá.

A  imprecisão dos mapas da época e o pouco conhecimento das deno
minações dos igarapés e, principalmente, a dificuldade de localização dos grupos indíge
nas arredios e sem contato, levaram o Governo do estado a cometer um erro geográfico e 
a concessão de terras foi em local diferente da efetivamente ocupada pelos Gavião da 
Montanha.

Foram os contatos com os regionais, sempre marcados pela violência, 
que levaram o SPI a localizar estes índios e sua ocupação territorial mais precisa, fazendo 
com que o Governo do Pará procedesse, através do Decreto-Lei n- 252, de 9 de março de 
1945 (doc. 5), à permuta da área concedida anteriormente pela área ocupada pelos Gavião 
da Montanha, entre os igarapés Arumateusinho e Cagancho, com as mesmas duas léguas 
de fundo.

Este Decreto-Lei não é, portanto, a criação de uma reserva para que 
sejam ali localizados os índios Gavião, é o mais acabado reconhecimento de que esta área 
é efetivamente ocupada pelos índios da margem direita do Tocantins. D iz textualmente o 
Decreto--Lei: " ... aos índios que habitam no local referido".

E os índios Gavião da Montanha continuaram habitando, segundo suas 
tradições, seus usos e costumes, embora nem sequer soubessem da lei estadual; tratando- 
se esta área de terra ocupada no conceito da lei 6.001/73, perfeitamente protegida pelas 
Constituições de 1 9 3 4 ,3 7 ,4 6 ,6 7  e 69, mantendo a proteção inequívoca da vigente Cons
tituição de 1988.

É a terra que se estende entre os igarapés Arumateusinho e Cagancho, 
por 2 léguas de fundo, evidentemente terra indígena, de ocupação tradicional dos índios 
Gavião da Montanha, apossada individualmente, em 1984, pela Eletronorte que expulsou 
os índios e a inundou.
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IV  - os A T O S  N U LO S  D A  E LE T R O N O R T E

Em relação à Área Indígena da Montanha, três atos foram praticados 
pelo Poder Público e pela Eletronorte.

O  primeiro deles foi o necessário decreto de declaração de utilidade 
pública para fins de desapropriação da área que seria inundada pelo lago de Tucuruí e os 
necessários à construção da barragem. Este decreto, se necessário à desapropriação de 
terras particulares, não tem nenhum valor para terras indígenas, já que, sendo indisponíveis 
e inalienáveis, estas terras não são desapropriáveis. Mas, ainda mais importante que isto, 
para que possa haver remoção dos índios de terras que ocupam, necessário se faz decreto 
de intervenção assinado pelo Presidente da República, conforme os precisos termos do 
artigo 20 da lei 6.001/73, já citado na íntegra. Desta forma, o principal ato do Poder Públi
co desconheceu a existência das terras indígenas, como de resto ocorreu com outras 
hidroelétricas construídas no país durante o regime autoritário recente. Quando da cons
trução da Hidroelétrica de Itaipú, desprezou-se a existência de uma Comunidade Indígena 
Avá-Cuarani, que vivia na foz do rio Ocoí. A Eletrosul, subsidiária da Eletrobrás para a 
região, uma vez constatada a existência do grupo, cedeu área semelhante em tamanho e 
condições ecológicas, formando uma nova área indígena em região próxima, mas que até 
hoje se chama Guarani do rio Ocoí, embora já não esteja na foz deste rio.

O  segundo ato, praticado pela Eletronorte, depois de tomar claro e 
inequívoco conhecimento de que havia índios e terra indígena na região, muito distante da 
decisão da co-irmã do sul, foi adquiriras benfeitorias do índio Paiaré, aproveitando, inclu
sive sua permanência em Hospital. Tal ato não tem nenhum valor jurídico, porque não 
transfere direitos, diz respeito apenas a benfeitorias, sem explicar quais são. Atos deste tipo 
são comuns em áreas públicas para simular transferência de posse quando posse não há. 
Neste caso, para transferência de direitos sobre terra indígena, o ato é não apenas nulo, 
mas recheado de imoralidade. Esta tentativa vã de resolver a questão indígena da represa 
de Tucuruí não deve sequer ser considerada.

O  terceiro ato é, já , um negócio jurídico realizado entre índios e a 
Eletronorte, a escritura pública de cessão e transferência de direitos, firmada em Belém, no 
dia 6 de janeiro de 19 84 .0  negócio é nulo, de início, porque falta aos índios capacidade 
civil para assumir este tipo de compromisso, segundo o preceito do Código Civil Brasileiro, 
artigo 6-, 111. Carecia, para a validade deste ato, de intervenção do tutor legal, isto é da 
Fundação Nacional do índio, por representante que pudesse por ela assinar. Esteve presen
te ao ato 0 procurador judicial da FUNAI, que não tem poderes para compreender o 
patrimônio dos tutelados. Aliás é o mesmo advogado que, quando Paiaré se encontrava no 
leito hospitalar, transferiu a posse dos índios à Eletronorte por cessão de benfeitorias. Isto 
seria suficiente para levar à nulidade o ato jurídico realizado. Mas a situação é ainda mais 
grave.

Os índios foram levados à Belém, sem a presença do esclarecido e 
combativo Paiaré e lá assinaram complicada escritura pública que deve ser analisada (doc. 
06). O  documento reconhece que a área é patrimônio indígena, cabendo aos índios Gavião 
seu usufruto; reconhece, também, que o pagamento feito no Hospital ao índio Paiaré não
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transferiu direitos sobre a terra; reconhece que deveria ter sido aplicada a lei 6.001/73, em 
seu artigo 20, já citado integralmente, e, assim deveria ter havido "a remoção desses silvícolas 
para outra área equivalente a anterior, inclusive quanto às condições ecológicas", isto quer 
dizer, reconhece a Eletronorte que havia ocupação dos índios Gavião sobre a área em 
questão; afinal, como alega não existir área equivalente na região, resolvem "as partes 
interessadas transformar a indenização em espécie" pagando aos índios o valor de 50 mi
lhões de cruzeiros. Assim, os índios transferem em favor da outorgada "todos os direitos de 
ocupação, posse, usufruto e demais outras prerrogativas então exercidas sobre o imóvel".

Como se vê claramente da leitura desta Escritura Pública, a Eletronorte 
tinha, no momento de assiná-la, plena consciência de que se tratava de terras indígenas e 
de que havia dispositivo constitucional e legal regulando a matéria, o que, de resto, não 
está a ninguém escusado conhecer. Mas, se o cumprimento da lei é cogente a toda pessoa, 
física ou jurídica, com mais razão e mais profundamente o é em relação aos entes ligados 
ao Poder Público, como é esta empresa. A triste faceta desta história é que a Eletronorte cita 
a lei 6001, mas não a cumpre. Não é suficiente o decreto de declaração de utilidade 
pública para fins de desapropriação para remover o grupo indígena (primeira nulidade}; 
nãoé verdadeira a afirmação de que não existe equivalente na região, tanto que os índios 
fizeram uma proposta neste sentido indicando a área que poderia substituir, esta sim, pas
sível de desapropriação (segunda nulidade); os índios cederam direitos intransferíveis e 
indisponíveis, como claramente definem as Constituições brasileiras desde 1934 (terceira 
nulidade). Estas três nulidades, somadas à falha de representação do tutor, que se apresen
tou com um procurador judicial e um funcionário subalterno, levam à convicção de que 
este ato jurídico é como se não tivesse existido, porque seu efeito é - para dizê-lo no estilo 
de Pontes de Miranda - nenhum!

Sendo nulo de pleno direito este ato e negócio jurídico, tem-se que a 
situação da Terra da Montanha continua indígena, devendo dar-se continuidade às tratativas 
adormecidas em janeiro de 1984.

V  - D O S  R E Q U E R IM E N T O S

Sendo assim, coerente com o acima exposto, os autores requerem:

1. A intimação do Ministério Público Federa! para acompanhar o pre
sente feito;

2 . A  citação da Eletronorte - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO 
BRASIL S/A, para responder os termos da presente ação sob pena de confesso, pelo Correio, 
como faculta o artigo 222, do CPC;

3. Sejam declarados nulos os atos da Eletronorte, que visaram transfe
rir a posse dos índios Gavião sobre a terra indígena da Montanha para a empresa;

4. Seja devolvida a área em questão à posse plena dos índios Gavião 
e, sendo impossível este desiderato, seja adquirida pela Eletronorte área de igual tamanho 
e condições ambientais na região;
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5. Indenização pela transferência e prejuízos da Comunidade Indíge
na que se viu privada da terra nestes anos todos, conforme já citado artigo 20 da Lei 6.0001/ 
73;

6. A condenação da ré no pagamento das custas judiciais e honorários
advocatícios;

7. Requer-se, ainda, a produção de todas as provas em direito admiti
das.

Dá-se à causa, para efeitos de alçada, o valor de Ncs$ 10.000,00 (dez
mil cruzados novos).

Termos em que
Pede e Espera Deferimento.

Belém, de agosto de 1989.

José Heder Benatti Marcelo S. Farias
OAB/PA 4899 OAB/PA 5077

Júlio César S. Costa Carlos Frederico Marés de S. Filho
OAB/PA 5028 OAB/PR 8277

Dnc. 2: Recurso de Apelação apresentado pelos Ciavíão da Montanha

Exm o. Sr. D r. Ju iz  Federal da 4- V a ra  da Seção Ju d ic iá ria  do Pará

A COMUNIDADE INDÍGENA DOS GAVIÃO DA MONTANHA, com legiti
midade para ingressar em juízo garantida pela Constituição Federal, artigo 232, já devida
mente qualificada nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato jurídico (Processo n- 
89 .0001377-7) que move contra CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE D O  BRASIL - 
ELETRONORTE inconformada com a respeitável sentença de fis. 269 e seguintes, vem, 
por seus advogados abaixo assinados, dentro do prazo legal e com fundamento no artigo 
513 do Código de Processo C ivil, dela interpor a presente
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A PELA ÇÃ O

para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1 a. Região, pelas razões de fato e 
de direito que se encontram aduzidas em anexo.

Requer, outrossim, que V . Exa. se digne receber o seu Apelo em seus regula
res efeitos, intimando-a a efetuar o preparo dentro do prazo estabelecido no art. 519 do 
CPC, para que, atendidas as formalidades de estilo, seja o mesmo encaminhado à Superior 
Instância.

Termos em que.
Pede Deferimento e juntada.

Belém, de novembro de 1994.

juliana Ferraz R. Santilli 
OAB (DF) 10.123

José Heder Benatti 
OAB (PA) 4.899

Raimundo Sérgio Barros Leitão 
OAB (DF) 10.841

Ana Valéria Nascimento Araújo Leitão 
OAB (DF) 10.918

RAZOES DA APELANTE

Processo n- 89.0001377-7
Apelante: CO M UN IDADE INDÍGENA DOS GAVIÃO  DA M ONTANHA 
Apelada: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - (ELETRONORTE)

1 - B R EV E  S U M Á R IO  D O S  FA T O S  E D A  D E C IS Ã O  R E C O R R ID A

1. A  Comunidade Indígena dos Gavião da Montanha ajuizou, em agosto de 89, ação 
ordinária contra a Eletronorte a fim de anular escritura pública assinada por alguns índios, 
em que transferem a esta empresa "direitos dc ocupação, posse e usufruto" sobre as terras 
que tradicionalmente ocupava, situadas no Estado do Pará.

2. As terras tradicionais dos Gavião da Montanha foram inundadas devido à construção 
da Hidroelétrica de Tucuruí, pela Eletronorte. A  empresa descumpriu as exigências legais 
estabelecidas para a remoção de índios de suas terras tradicionais e a obrigação de compensá- 
los com a aquisição de terras na mesma região, de igual tamanho e condições ecológicas, 
conforme determina o Estatuto do índio (Lei 6.001/73, artigo 20).

3. Por esta razão, a Comunidade Indígena propôs ação judicial visando anular a escri
tura pública que transfere os seus direitos de posse sobre suas terras tradicionais para a 
Eletronorte, pedindo que, em conseqüência, fosse a empresa condenada a cumprir a refe
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rida obrigação legal, ou seja, compensá-la com terras de iguais condições daquelas inun
dadas pelo reservatório de Tucuruí.

4. Devido ao ato ilícito da Eletronorte, a Comunidade Indígena se viu expulsa de suas 
terras, irnemorialmente ocupadas, e foi removida à força para oulra área indígena, perten
cente a outro grupo, onde vive em condições humilhantes e precárias.

5. Desconsiderando todas as ilegalidades da escritura pública firmada pela Eletronorte, 
o MM. ju ízo a quo julgou improcedente o pedido formulado pela Comunidade Indígena 
autora, sob o argumento de que "não foi alienado ou transferido o domínio sobre as terras 
indígenas, domínio que não lhe pertence, e sim à União" (o que constitui, data venia, 
manifesta distorção dos argumentos da autora, que em momento algum contesta o domínio 
da União sobre suas terras, mas sim a possibilidade jurídica de transferência de sua posse e 
usufruto sem o cumprimento das exigências legais).

6. O  MM. Juízo "a quo" entendeu ainda que o advogado da FUNAI que acompanhou a 
assinatura da escritura, por possuir uma procuração com a cláusula "ad judicia et extra", 
tinha poderes para comprometer o patrimônio indígena, e que, por isso, o ato é válido, e o 
pedido da autora improcedente.

II - D A  M A N IFESTA  V IO L A Ç Ã O  A O  E S T A T U T O  D O  ÍN D IO

1. A r . sentença violou, de furma flagrante e frontal, diversos dispositivos do Estatuto do 
Indio e da Constituição, merecendo ser reformada in totum.

2. De acordo com o Estatuto do índio (Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e, portan
to, plenamente em vigor à época em que a escritura foi assinada - janeiro de 84), cumpre à 
União garantir aos índios e comunidades indígenas a posse permanente das terras que 
habitam, reconhecendo-lhes o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de to
das as utilidades naquelas terras existentes (art. 2-, IX). Em vários dispositivos, o Estatuto do 
Indio protege a posse indígena, revestindo-lhe de características específicas e prescreven
do a absoluta nulidade de quaisquer atos atentatórios contra a posse ou a ocupação das 
comunidades indígenas sobre suas terras. Vejamos:

"art. 18 - As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de 
qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse 
direta pela comunidade indígena, ou pelos silvícolas.

art. 38- As terras indígenas são inusucapíveis e sobre elas não poderá recair 
desapropriação, salvo o previsto no artigo 20.

art. 62 - Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos dos 
atos de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a 
ocupação das terras habitadas pelos índios ou comunidades indígenas.
§ 1 ° - Aplica-se o disposto neste artigo às terras que tenham sido desocupadas 
pelos índios ou comunidades indígenas cm virtude de ato ilegítimo de auto
ridade e particular."
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3. Vê-se que qualquer ato jurídico que pretenda destinar as terras indígenas a finalidade 
distinta da posse permanente de suas comunidades tradicionais é nulo de pleno direito, e 
não produz efeitos jurídicos. O  Estatuto prevê, de forma expressa e específica, a nulidade 
de atos que tenham levado à desocupação de terras indígenas por atos i legítimos de auto
ridade. Foi exatamente o que a Eletronorte fez: por ato ilegítimo, simplesmente expulsou os 
índios de suas próprias terras, e, depois de tê-los reduzido a situação de extrema fragilida
de, ofereceu-lhes irrisória compensação em dinheiro. Não poderia ser mais clara a aplica
ção do dispositivo legal ao caso dos autos.

4. Ademais, as hipóteses excepcionais de intervenção da União em terras indígenas e 
as conseqüentes restrições à posse indígena, bem como as exigências e obrigações delas 
decorrentes, são reguladas no Estatuto do índio com clareza meridiana:

"art. 20 - Em caráter excepcional e por qualquer dos motivos adiante enumera
dos, poderá a União intervir, se não houver solução alternativa, em área indí
gena, determinada a providência por decreto do Presidente da República.
§ 1® - A  intervenção poderá ser decretada:

d) para a realização de obras públicas que interessam ao desenvolvimento 
nacional;
§ 3® - Somente caberá a remoção de grupo tribal quando de todo impossível 
ou desaconselhável a sua permanência na área sob intervenção, destinando- 
se à comunidade indígena removida área equivalente à anterior, inclusive 
quanto às condições ecológicas.
§ 4® - A comunidade indígena removida será integralmente ressarcida dos 
prejuízos decorrentes da remoção."

5. A  Eletronorte, ora apelada, não cumpriu nenhuma das três exigências legais para a 
intervenção em área indígena. Portanto, a r. sentença incidiu em error in iudicando, ao 
julgar válida a escritura pública que transferiu os direitos de posse e usufruto da Comunida
de Indígena Gavião da Montanha sobre suas terras tradicionais. Violou frontalmente a 
indisponibilidade e intransferibilidade da posse indígena, asseguradas também constituci
onalmente. Desconsiderou a exigência de decreto do Presidente da República para inter
venção da União em área indígena - pois a Eletronorte não tomou qualquer providência 
nesse sentido, e as terras indígenas não são passíveis de desapropriação (conforme o artigo 
38 do E.I., transcrito acima). Além disso - e talvez seja esta a ilegalidade mais flagrante - a 
sentença sequer considerou - e não chega a fazer qualquer referência - ao fato de que a 
Eletronorte não obedeceu ao mandamento legal que a obriga a compensar os índios com 
área equivalente à anterior, inclusive quanto às condições ecológicas. A Eletronorte, sob a 
alegação de que não existe área equivalente na região - absolutamente mentirosa, pois os 
próprios índios apresentaram formalmente uma proposta indicando a área que poderia 
substituí-la, proposta esta já anexada aos autos simplesmente ofereceu irrisória indeniza
ção em dinheiro. A  sentença ignorou todos estes aspectos legais, extensamente aduzidos 
na petição inicial!!!

6- Mas 0 "acerto" proposto pela Eletronorte não foi apenas ilegal. A sua imoralidade 
salta aos olhos!!! Aproveitando-se da frágil situação dos índios ■ expulsos com violência e
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arbitrariedade de suas terras e passando gravíssimas privações - a empresa simplesmente 
procurou "resolver o problema" da forma que lhe fosse o menos onerosa possível: pressio
nando-os para aceitar um acordo injusto e prejudicial aos seus interesses.

7. A  violência para obrigar os índios Gavião a desocuparem a área pretendida pela 
Eletronorte chegou a tal ponto que o seu líder, Paiaré, decidiu registrar um declaração 
pública de ameaça de morte, no Cartório do 2- O fício de Marabá (anexada aos autos). 
Paiaré teve também a sua mão direita inutilizada com um facão, em virtude de agressões 
de prepostos da Eletronorte. O  depoimento pessoal deste líder indígena, bem como de duas 
testemunhas que acompanharam as sórdidas intimidações contra a Comunidade Indígena, 
foram simplesmente ignorados pela sentença. Os aspectos morais decididamente não fo
ram considerados pelo MM. juízo a quo!!!

8. E de se salientar que a Eletronorte reconheceu expressamente, na escritura, o caráter 
indígena da área - até porque, seria difícil alegar desconhecimento, pois a área indígena já 
estava reconhecida pela Lei Estadual n® 2.035, de 9 de novembro de 1921 e pelo Decreto- 
Lei n® 252, de 9 de março de 1945, ambos anexados aos autos. Reconheceu ainda ter 
conhecimento da incidência, na espécie, dos dispositivos do Estatuto do índio que determi
nam a compensação em terras a comunidades indígenas removidas de suas terras tradicio
nais. Apesar de ter clara consciência (admitida de forma expressa na escritura - repita-se) 
de que se trata de terra indígena e dos dispositivos legais regulando a matéria, optou por 
simplesmente não cumpri-los.

9. Curioso é que o MM. juízo "a quo" não examina qualquer um desses aspectos legais 
em sua extensa sentença. Apesar de todas estas questões jurídicas terem sido suscitadas e 
discutidas à exaustão pela autora, ora apelante, em sua petição inicial, e reiteradas em 
alegações finais, a sentença simplesmente não as examina ou considera. O  relatório faz 
menção genérica aos argumentos da autora sem que em nenhum momento sejam enfrenta
dos - ou mesmo contestados - na fundamentação do ciecisum. Por esta razão, legítimo é o 
interesse da apelante em ter as quaesliones iuris que suscitou apreciadas e julgadas pela 
instância "ad quem", nos termos do art. 515, § 1 ® do CPC.

10. Ademais, a escritura pública firmada entre a Eletronorte e os índios é nula porque o 
funcionário da FUNAI que os acompanhou até o cartório não tem poderes para compro
meter o patrimônio dos tutelados do órgão. Evidentemente, a procuração com os poderes 
da "cláusula ad judicia et extra", outorgada a advogado da FUNAI para a defesa dos inte
resses da instituição em juízo não o autoriza a transferir a posse indígena, constitucional
mente assegurada, a terceiros. A Lei 5.371/67, que autorizou a instituição da FUNAI, esta
belece expressamente em seu art. 1®, II, que a gesiao do patrimônio indígena deve visar a 
sua "conservação, ampliação e valorização", e não a sua dilapidação ou transferência 
ilegal a terceiros, já o Decreto n® 92.470/86, em seu art. 8®, III, determina ser competência 
do Presidente do órgão "gerir o patrimônio indígena e estabelecer normas para sua gestão". 
Ou seja: também estes dispositivos legais foram desrespeitados pela r. sentença. O  presi
dente do órgão indigenista só poderia delegar competência através de ato administrativo 
próprio, que indicasse com a necessária precisão a autoridade delegada e o objeto da 
delegação, já que a tutela que a Funai exerce sobre os índios é de natureza pública, e não 
se rege pelas normas civilistas do mandato particular.
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III - A  S E N TE N Ç A  C O N T R A R IA  D IS P O S IT IV O S  C O N S T IT U C IO N A IS

1. Mas não são apenas as normas estabelecidas em lei federal {o Estatuto do índio) que 
sâo flagrantemente afrontadas pela r. sentença. Os dispositivos constitucionais que regu
lam a matéria são violados de forma evidente. Passemos a eles.

2. Interessante notar, inicialmente, que a r. sentença afirma textualmente que "vários 
documentos comprovam a presença dos índios Gavião na região da Montanha e do 
Arumateuazinho", e transcreve extenso trecho de relatório de indigenistas do extinto Servi
ço de Proteção ao índio {SPI, antecessor da FUNAI), descrevendo os primeiros contatos 
com os índios Gavião, justamente "no local denominado Montanha, tendo por divisas 
naturais os igarapés Arumateuazinho e Cagancho, em uma montanha de 30 a 40 melros de 
altura, está o P .l. (Posto Indígena) "Gaviões". Apesar do reconhecimento da natureza indí
gena da área, tradicionalmente ocupada pela comunidade Gavião da Montanha, a senten
ça simplesmente nega as suas conseqüências jurídicas.

3. Mais curioso ainda é que a r. sentença não só reconhece que todas as Constituições 
brasileiras, desde a de 1934, protegem a posse das comunidades indígenas sobre suas 
terras, como também cita os dispositivos da atual Constituição que regem a matéria. Mas 
não os aplica. Vejamos o que determinam as normas constitucionais em vigor:

CAPÍTULO  VIII 
DOS ÍNDIOS

"art. 231 - São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradi
cionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer res
peitar todos os seus bens.
§ 1 ® - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas 
em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as im
prescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem- 
estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, 
costumes e tradições.
§ 2® - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua 
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes.
§ 3® - O  aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais 
energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só 
podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as 
comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados 
da lavra, na forma da lei.
§ 4® - As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os 
direitos sobre elas, imprescritíveis.
§ 5® - É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad 
referendum  do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que 
ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após 
deliberação do Congresso Nacional, garantindo, em qualquer hipótese, o re
torno imediato logo que cesse o risco.



§ 6® - São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que 
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere 
este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o 
que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a 
indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às 
benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé." (negritos nossos)

4. Ou seja: a Constituição assegura aos índios: 1 ) direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam; 2) direitos de posse permanente sobre suas terras e usufruto 
exclusivo de suas riquezas; 3) a inalienabilidade e indisponibilidade de suas terras, bem 
como a imprescritíbilidade de seus direitos; 4) a nulidade absoluta de quaisquer atos que 
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas. Sobre estes 
conceitos, se falará detalhadamente mais adiante. Por ora, é importante salientar apenas 
que a r. sentença violou frontalmente diversos dispositivos constitucionais.

5. Embora a Constituição promulgada em 1988 tenha definido com maior exatidão os 
contornos da posse indígena, é de se salientar que também a Emenda Constitucional n® 01/ 
69 já previa expressamente os direitos das comunidades indígenas à posse permanente de 
suas terras e ao usufruto exclusivo de suas riquezas naturais, inquinando de nulidade quais
quer atos atentatórios contra estes direitos. Assim dispunha:

"art. 198 - As terras habitadas pelos silvícolas 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.
§ 1 ® ■ Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qual
quer 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 indenizaçãocontraa U niãoe a Funda
ção Nacional do índio."

6. A partir da simples leitura dos dispositivos constitucionais aplicáveis, conclui-se pela 
absoluta nulidade do ato jurídico firmado pela Eletronorte, que pretendeu transferir os 
direitos de posse e usufruto da Comunidade Indígena Gavião da Montanha sobre suas 
terras tradicionais. Vê-se que a Emenda Constitucional n® 01/69, em vigor à época dos fatos 
(1984), não deixa margem a dúvidas. Já o Estatuto do índio (já em vigor à época dos fatos e 
posteriormente recepcionado pela Constituição de 88) prevê expressamente a necessidade de 
decreto do Presidente da República para intervenção em área indígena, bem como a obriga
ção de compensação da comunidade indígena afetada com terras de igual tamanho e con
dições ecológicas - conforme já salientado. A  Constituição de 88 passou a exigir também 
autorização do Congresso Nacional e consulta às comunidades indígenas afetadas, para o 
aproveitamento de recursos hídricos com potencial energético de terras indígenas.

7. Examinadas as normas legais e constitucionais aplicáveis à espécie e demonstrada a 
sua flagrante violação pela r. sentença, passemos a analisar as peculiaridades jurídicas das 
terras indígenas, bem como dos direitos de posse das comunidades tradicionais sobre elas.
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iV- N A T U R E Z A  E G A R A N T IA S  JU R ÍD IC A S  D A S  T ER R A S  IN D ÍG E N A S

1. As terras indígenas são bens públicos federais, de domínio da União Federal (art. 20, 
XI, da CF). São inalienáveis, indisponíveis, e os direitos que as comunidades indígenas 
detêm sobre elas são imprescritíveis (art. 231, §4®). As terras indígenas são bens públicos 
que a União não pode alienar ou destinar a qualquer outra finalidade que não seja o seu 
uso£ fruição exclusivos pelas comunidades indígenas, por serem terras públicas com fina
lidades especiais, de caráter permanente e insuscetível de alteração ou desafetação legal.

-2. A  inalienabilidade e indisponibilidade das terras indígenas sâo determinadas pela 
'própria Constituição Federal. Por esta razão, as terras indígenas não perdem, por qualquer 
forma, estas características, e não podem ser jamais alienadas a terceiros - nem mesmo 
através de autorização legislativa, avaliação prévia e concorrência - exigências legais feitas 
ordinariamente para a alienação de bens imóveis da União. Por uma razão muito simples: 
se a Constituição proíbe a sua alienação, não poderá uma lei ordinária permití-la ou autorizá- 
la, sob pena de nulidade por afronta à Carta Política do país.

3. Decorre logicamente da inalienabilidade das terras indígenas, e de sua natureza pú
blica, a sua impenhorabilidade, bem como a impossibilidade de sua oneração, através de 
penhor, anticrese ou hipoteca. De acordo com o Código C ivil, art. 756, segunda parte, só 
as coisas que se podem alienar é que poderão ser dadas em hipoteca, anticrese ou penhor. 
Assim, não podendo as terras indígenas ser alienadas, também não podem ser oneradas, 
em quaisquer circunstâncias.

4. É também da conseqüência da natureza pública e da inalienabilidade originária das 
terras indígenas a imprescritibilidade dos direitos sobre elas. Se as terras indígenas são bens 
públicos, originariamente inalienáveis, não se pode invocar usucapião (prescrição aquisi
tiva) sobre elas.

5. Ao conferir aos índios "direitos originários" sobre suas terras, a Constituição reconhe
ceu que estes direitos são anteriores à própria criação do Estado brasileiro e que, portanto, 
independem de legitimação ou qualquer reconhecimento forma! por parte do próprio Estado. 
São direitos congênitos, legítimos por si, que não se confundem com direitos adquiridos.

6. É esse o entendimento dos juristas que se dedicam ao estudo mais aprofundado dos 
direitos constitucionais indígenas, e que se fundamentam no instituto do indigenato. José 
Afonso da Silva, em sua consagrada obra "Curso de Direito Constitucional Positivo", Ed. 
Revista dos Tribunais, T  edição, pág. 719, disserta sobre as origens históricas dos direitos 
originários indígenas:

"Os dispositivos constitucionais sobre a relação dos índios com suas terras e 
o reconhecimento de seus direitos originários sobre elas nada mais fizeram 
do que consagrar e consolidar o indigenato, velha e tradicional instituição 
jurídica luso-brasileira que deita suas raízes já nos primeiros tempos da Colô
nia, quando o Alvará de 1® de Abril de 1680, confirmado pela Lei de 6 de 
junho de 1755, firmara o princípio de que, nas terras outorgadas a particula
res, seria sempre reservado o direito dos índios, primários e naturais senhores
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delas. Vindo a Lei 601/1850, os grileiros de sempre, ocupando terras indíge
nas, pretendiam destes a exibição de registro de suas posses. João Mendes 
Júnior, num texto que bem reflete o sentimento de autêntico jurista que era, 
rebateu a pretensão nos termos seguintes: "Desde que os índios já estavam 
aldeados com cultura e morada habitual, essas terras por eles ocupadas, se já 
não fossem deles, também não poderiam ser de posteriores posseiros, visto 
que estariam devolulas; em qualquer hipótese, suas terras lhe pertenciam em 
virtude do direito à reserva, fundado no Alvará de 1® de abril de 1680, que 
rtâo foi revogado, direito esse que jamais poderá ser confundido com uma 
posse sujeita à legitimação e registro."

7. E que conforme ele mostra, indigenato não se confunde com a ocupação, com a 
mera posse. O  indigenato é a fonte primária e congênita da posse territorial; é um direito 
congênito, enquanto a ocupação é título adquirido. O  indigenato é legítimo por si, "não é 
um fato dependente de legitimação, ao passo que a ocupação, como fato posterior, de
pende de requisitos que a legitimem."

8. Ouça-se ainda o pronunciamento de Fernando da Costa Tourinho Neto, ju iz do Tri
bunal Regional Federal da 1 a. Região, outro jurista que se dedicou ao estudo minucioso da 
questão indígena:

"Os indígenas foram os "primeiros ocupantes e donos naturais destas terras", 
como, expressamente, reconhecia o Alvará Régio de 1® de abril de 1680. 
Reconhecimento este que foi ratificado por uma lei de 6 de julho de 1755 - 
escrita no espírito da Bula do Papa Benedito XIV, de 20 de dezembro de 1741
- segundo a qual, nas "terras outorgadas a particulares, seria sempre reserva
do 0 direito dos índios, primários e naturais senhores delas."

9. Entre as conclusões do eminente jurista, estão:

"- A  posse dos índios, em face da Lei n® 601 de 1850, não está sujeita a 
legitimação, porque não havida de ocupação.
- O  conceito de posse civil não pode ser aplicado aos índios. A  posse deles é 
imemorial, dentro de uma visão sociológica e antropológica.
■ As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios "destinam-se a sua posse 
permanente" (CF, art. 231, §2®).
- A  posse das terras indígenas pertence, exclusivamente, aos índios.
- Não sendo os índios proprietários das terras, não podem aliená-las.
- Destinando a Constituição as terras indígenas à posse permanente pelos 
índios, está a União, igualmente, impedida de aliená-las, reduzir áreas, ainda 
que obedecendo às exigências legais para a alienação de bens dominicais. 
Também, em razão dessa destinação constitucional, aos índios não é conce
dido 0 direito de transferir a posse que detêm, salvo hereditariamente.
- Só mediante emenda constitucional, são admissíveis a alienação das terras 
indígenas e a transferência inter vivos da posse.
- Sendo aos índios assegurada a posse permanente das terras que ocupam, 
não há como perdê-la para terceiros, ainda que estejam estes de boa fé (CF, 
art. 231, §6®).



GAVIÃO  DA M O N TAN HA 33

- A  demarcação não dá nem tira direito, apenas evidencia os limites das terras 
indígenas.
'  O  usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos das terras ocupadas 
pelos índios a eles cabe exclusivamente.”

10. O  pronunciamento dos ilustres juristas não deixam margem a dúvida quanto à natu
reza jurídica especialíssima das terras indígenas: inalienáveis e indisponíveis, e dos direitos 
de posse - intransferíveis a terceiros - que detêm as comunidades sobre estas. A  destinação 
constitucional das terras indígenas à posse permanente e usufruto exclusivo das comunida
des que nelas habitam não pode ser vilipendiada por simples ato jurídico de empresa 
interessada no aproveitamento de seus recursos hídricos.

11. Saliente-se ainda que é também decorrência da natureza originária dos direitos indí
genas a nulidade de quaisquer atos jurídicos que pretendam transferir a posse, a ocupação 
ou 0 usufruto das terras indígenas a terceiros, expressamente consagrada na Constituição 
Federal (art. 231, §6®).

12. Procurando cercar de garantias ainda maiores os direitos dos índios sobre suas terras, 
e dar eficácia concreta aos direitos originários indígenas, a Constituição estabeleceu ex
pressamente a nulidade de atos atentatórios contra a plena posse indígena e o domínio da 
União sobre as terras indígenas. Ainda que não houvesse estabelecido de forma expressa 
tal nulidade, ela seria também uma decorrência lógica da natureza originária dos direitos 
indígenas. Se os direitos indígenas são originários, é evidente que não se pode constituir 
validamente qualquer ato (posterior e secundário) conferindo a terceiros os mesmos direi
tos resguardados aos índios, posto que estes prevalecem sobre quaisquer direitos depen
dentes de legitimação formal. Trata-se da aplicação de um princípio fundamental do Direi
to: Não há direito contra direito, c ninguém adquire direito em desconformidade com o 
Direito.

13. O  eminente constitucionalista Celso Bastos também se pronunciou sobre a matéria, 
ainda na vigência da Constituição anterior, neste sentido:

"À União, com efeito, fica deferido o domínio das terras ocupadas 
pelos silvícolas, mas a este cabe a sua posse permanente assim como fica 
reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de 
todas as utilidades nelas existentes. Ficaram extintos todos e quaisquer direi
tos que pudessem incidir sobre as referidas terras, sem que os lesados pos
sam pleitear indenização conlra a União, por força dos§§ l®e2®do art. 198. 
O  princípio do direito adquirido, assegurado pelo § 3® do art. 153, ficou 
excepcionado em face do conteúdo dos referidos dispositivos." (Curso de 
Direito Constitucional, 1982, pp. 109/110, citado por Gilmar Ferreira Men
des in "O  Domínio da União sobre as Terras Indígenas - O  Parque Nacional 
do Xingu", Ministério Público Federal, Brasília, 1988}

14. Inafastável, portanto, a conclusão de que o ato firmado pela Eletronorte desrespeitou 
garantias asseguradas constitucionalmente às comunidades indígenas, sendo nulo de ple
no direito.



V -  D A JU R IS P R U D Ê N C IA

1. Em sólidas e reiteradas decisões, o Tribunal Regional Federal da la .  Região vem se 
manifestando sobre a nulidade de atos atentatórios contra a posse indígena, ainda que 
pretensamente alicerçados em títulos registrados em cartório:

"Constitucional. Área Indígena. Título de Domínio, Indenização.
1 . Comprovada ser a área de posse imemorial dos índios, torna-se de pleno 
direito nulo o título dominial, sem necessidade de declaração judicial (art.
231, §6®, daCF/88).
2. Não tem direito a indenização por benfeitorias o possuidor de má-fé.
3. Apelo improvido." (TRF U . Região, Apelação Cível n®90.01.02520-0/MT, 
relatora: juíza Eliana Calmon, Apelantes: Thirso Ferraz de Camargo Júnior e
outros, apelada: FUNAI, 18/08/93, D J . 06/09/93).

"C ivil. Agrário. Posse. Terras Indígenas. índios Pataxós. Indenização dos Bens 
Destruídos pelos índios.
1 - Os índios Pataxós vagueavam pelo sul da Bahia, onde tinham seu habitat, 
e se fixaram, posteriormente, em área, do município de Pau Brasil, que lhe 
veio ser reservada, em 1926, pelo Governo daquele Estado-Membro.
2 - Os Pataxós não abandonaram suas terras. Foram, sim, sendo expulsos 
por fazendeiros, que delas se apossaram, utilizando-se de vários meios, 
inclusive a violência. A posse dos índios era permanente. A do réu pre
cária, contestada.
3 - Indenização concedida, observando-se, no entanto, o § 2® do art. 198 da
CF/69.
4 - Apelação denegada." (Apelação Cível N® 89.01.01353-3 - BA, relator; 
Tourinho Neto, Apelantes: Jenner Pereira Rocha e Estado da Bahia, Apelada: 
Fundação Nacional do índio - FUNAI).

2. Também o extinto Tribunal Federal de Recursos mantinha jurisprudência pacífica 
sobre a questão indígena:

"EMENTA: As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis. São nulos os 
atos que tenham por objeto domínio e posse dessas terras, sem que seus ocu
pantes tenham direito a qualquer ação ou indenização contra a UN IÃO  e a 
FUN DAÇÃO  NACIONAL DO ÍNDIO . Constituição Federal, art. 198.
O  objetivo da norma Constitucional, ao transformar as áreas ocupadas pelos 
índios em terras inalienáveis, foi o dc preservar o habitat de uma gente, sem 
cogitar de defender a sua posse, mas dentro do sadio propósito de preservar 
um patrimônio 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 transferí-las a terceiros." (TFR, 
Apelação Cível n® 31.078 - MT, relator AHhemar Raymundo, Apelante: José 
Pinto e sua mulher. Apelada; Fundação Nacional do índio - FUNAI, DJU 21/ 
05/1981, extraído de: "Ementário de Jurisprudência Indigenista", CiMI -1993).
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"Mandado de Segurança. Terras Indígenas. Domínio originário.
É pacífico 0 reconhecimento do domínio da União sobre as terras ocupadas 
pelos silvícolas. Reclamação de particulares, que se dizem titulares de glebas 
alcançadas por limites de reservas indígenas. Nulidade de títulos imobiliários 
porventura incidentes sobre tais glebas. Matéria insuscetível de apreciação 
nos estreitos lim ites do "m andam us". Apelações providas, sentença 
reformada."(TFR, Apelação em Mandado de Segurança n® 119.084 - MT, relator 
Ministro Miguel Ferrante, Apelante: Funai e União Federal, Apelado: Ind. e 
Com. Agricultura e Pecuária Arthur Tomasi, 09/05/88, D.J. 23/06/88).

3. Já 0 Supremo Tribunal Federal, em recentíssima decisão unânime do Pleno, declarou 
a nulidade de títulos incidentes sobre a Área Indígena Krenak, em cumprimento a manda
mento constitucional. Vejamos:

"AÇÃO  CÍVEL ORIGINÁRIA . TÍTULOS DE PROPRIEDADE INCIDENTES SO
BRE ÁREA INDÍGENA. NULIDADE.
Ação declaratória de nulidade de títulos de propriedade de imóveis rurais, 

concedidos pelo governo do Estado de Minas Gerais e incidentes sobre área 
indígena irnemorialmente ocupada pelos índios Krenak e outros grupos. Pro
cedência do pedido." (Ação Cível Originária n® 323-7/MG; acórdão publica
do no D.J. de 08/04/94; Autor: Fundação Nacional do índio. Réus: Adimário 
Penedo de Oliveiros e outros, relator: ministro Francisco Rezek).

V I - C O N C L U S Ã O : A  R EFO R M A  D A  SE N TE N Ç A  É IM P E R A T IV O  D E D IR E IT O  
E DE JU S T IÇ A !!!

1. Por todo 0 exposto, ESPERA e CONFIA a apelante que os ilustres julgadores refor
mem in totum a r. sentença, declarando a nulidade do ato firmado pela Eletronorte que 
ilegitimamente transferiu o direito de posse da Comunidade Indígena, e, em conseqüência, 
seja devolvida a área em questão à posse plena dos índios Gavião e, sendo impossível este 
desiderato, seja a Eletronorte obrigada a ressarcir a Comunidade com terras de igual tama
nho e condições ambientais na região, bem como a indenizá-la pelos prejuízos causados 
durante todo o período em que se viu privada de suas terras tradicionais.

2. Requer ainda a apelante seja o Ministério Público Federal intimado a se manifestar 
sobre os termos desta, conforme determina o art. 232 da CF.

Termos em que.
Pede Deferimento.

Belém, de novembro de 1994.

Juliana Ferraz R. Santilli Ana Valéria Nascimento Araújo Leitão
O AB (DF) 10.123 OAB (DF) 10.918

Raimundo Sérgio Barros Leitão José Heder Benatti
OAB (DF) 10.841 OAB (PA) 4899



P R O FESSO R ES  TICUN A
Advogado responsável pela condução do caso: Sérgio Leitão
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Os Ticuna constituem o segundo mais numeroso povo indígena no Brasil. Com algo 
mais do que 20 mil membros só em território brasileiro, ocupam a região do Alto 

Solimões, na Amazônia, fronteira com o Peru e a Colômbia, Em alguns dos municípios 
em que se concentra a grande parte de suas aldeias, chegam a representar mais de 

40%  da população rural local,
Os mais antigos registros sobre este povo datam dos idos de 1640. A  sua história de 
contato com o homem branco é longa e denuncia sua submissão às mais diversas e 

violentas formas de dominação; missionários espanhóis e portugueses nos séculos XVII 
e XVIII, expedições militares no século XIX, seringalistas e os próprios órgãos executo

res da política indigenista no país já neste século, dentre outros,
Apesar disso, os Ticuna mantêm muito vivos aspectos de sua cultura, de alto valor 

emocional e ético. Autodenominam-se "Magüta" e o seu idioma é falado em todas as 
comunidades - para uma parcela considerável de sua população, permanece como 

idioma único. Nas últimas décadas, têm vivenciado um processo crescente de retomada 
e fortalecimento de sua identidade étnica. Tal processo reflete a articulação deste povo 
diante de problemas causados pela omissão do Estado frente à regularização de suas 

terras tradicionais, bem como sua reação à expansão da exploração econômica da região
pornão-índios,

A  mobilização dos Ticuna conduziu-os a novas formas de organização interna, como a 
formação do Conselho Geral da Tribo Ticuna ICGTT), a criação da Organização Geral dos 

Professores Ticuna Bilingües (OGPTB) e do Magüta - Centro de Documentação e 
Pesquisa do Alto Solimões. Isso, porém, tem contrariado poderosos interesses locais e 
ainda, setores do próprio governo, que passaram a criar obstáculos à sua consolidação.
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0  CONFLITO

A  OGPTB, criada em 1986 com o objetivo de incentivar o controle 
pelos próprios Ticuna sobre o seu processo educacional e promover uma 
educação bilingüe e coerente com a própria cultura deste povo. surgia 
como grande opositora à política governamental então vigente de manter 
em seu território professores não-índios, capacitados exclusivamente para 
a educação dos indios em português.

A  OGPTB tomou-se uma forte referência política, passando a en
contrar muita resistência no âmbito da FUNAI, que, à época, considerava 
a organização indígena como uma afronta ao seu poder tutelar. Em 1988, 
por exemplo, com o massacre do Capacete, em que foram mortos 14 índios 
Ticuna, vítimas da violência pela posse de terras, a OGPTB teve papel 
muito importante na divulgação e denúncia dos fatos.

Em represália à sua atuação, a FUNAI resolveu acabar com a orga
nização, demitindo quatro dos seus principais lideres, todos professores 
bilingües e funcionários de seus próprios quadros nas escolas existentes 
nas terras Ticuna.

0  PROCESSO

O NDI foi procurado pela OGPTB e pelo Centro Magüta a fim de que 
providenciasse uma ação judicial para reaver o direito dos quatro profes
sores continuarem a dar aulas em idioma ticuna e português, com salári
os pagos pelo Estado brasileiro, como, de resto, está garantido nas leis 
nacionais.

O NDI, em nome dos quatro professores, moveu uma Ação 
Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo (doc. 1) perante a Justiça 
Federal em Brasília, com o objetivo de declarar nulos os atos de demissão 
daqueles professores e, por conseqüência, reintegrá-los nas funçóes antes 
ocupadas. A  Ação pretendia também condenar a FUNAI a indenizar os 
professores pelos danos morais e materiais que sofreram em razão de sua 
demissão. Para tanto, contou-se com a colaboração e assessoria do Dr. 
Edson Facchin, procurador do estado do Paraná e estudioso do Direito 
Civil e Direito Agrário modernos.

O Juiz Federal encarregado do caso, no entanto, entendeu que a 
competência para o julgamento dessa questão era da Justiça do Trabalho. 
Fundando-se no fato de que a Constituição Federal determina que sejam 
as causas relativas aos índios julgadas pela Justiça Federal, o NDI recor
reu da decisão, apresentando Agravo de Instrumento ao TRF da 1® Região. 
0  Tribunal, porém, manteve a decisão inicial, determinando a remessa do 
processo à Justiça do Trabalho.
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Na Justiça do Trabalho, a Ação iniciou os seus trâmites normais. 
Enquanto isso, porém, a mudança ocorrida na direção da FUNAI, cuja 
presidência foi assumida pelo sertanista Sydney Possuelo, que, por sua 
vez, nomeou o membro do MPF, Dr. Eugênio Aragão, como seu procura
dor-geral, deu novos rumos ao caso. Autorizado pelos índios, o NDI man
teve algumas conversas com a Procuradoria Jurídica do órgão a fim de 
obter administrativamente a anulação dos atos de demissão e a reintegra
ção dos professores nos seus respectivos cargos.

As conversas resultaram numa proposta de acordo por parte da 
FUNAI, por meio do qual os professores seriam imediatamente readmitidos 
e indenizados, agilizando-se o desfecho de toda a questão (doc. 2). 0  acor
do foi acatado pelos professores, assinado e, em seguida, homologado pela 
Justiça do Trabalho.
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Doc. 1; Petiçãu inicial da Ação Dectaratória dc Nulidade do 
Ato Administrati\i)

E X C ELE N T ÍS S IM O  S E N H O R  D O U T O R  JU IZ  FED ER A L  D A  V A R A  D A  S E Ç Ã O  
JU D IC IÁ R IA  D E B R A S ÍL IA  - D IS T R IT O  FED ER A L

NINO FERNANDES, brasileiro, casado, portador da Cédula de 
Identidade n® 379.776-AM, residente e domiciliado na aldeia Santo Antônio, Benjamin 
Constant - AM, ALÍR IO  MENDES MORAIS, brasileiro, casado, portador da Cédula de Iden
tidade n® 868.224-AM , residente e domiciliado na aldeia de Urique, Tabatinga-AM, 
REINALDO O TAVIAN O  DO CARMO, brasileiro, casado, portador da Cédula de identidade 
n® 517.688-AM, residenteedomiciliado na aldeia de Urique, Tabatinga-AM e jO SE GUEDES 
TENAZOR, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade n® 760.626-AM, residente 
e domiciliado na aldeia Belém de Solimões, Tabatinga-AM, todos professores e indígenas 
da etnia Ticuna, vêm, respeitosamente, através de seu procurador judicial adiante firmado, 
com endereço à SCS Quadra 06, Bloco A, Ed. josé Severo - Salas 303/4, nesta cidade, com 
fundamento nos artigos 1 0 9 ,1, da Constituição Federal, 82 do Código C ivil, 4®, 1,100, IV, 
"a", 282 e seguintes do Código de Processo C ivil, propor a presente

AÇÃO  DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 
ATO ADM INISTRATIVO

contra a FUNAI - FUN DAÇÃO  NACIONAL DO ÍNDIO , sita em Brasília, DF, à SEP, Quadra 
702 Su I, Edifício Lex, 3® andar, onde deverá ser citada na pessoa de seu representante legal, 
e 0 fazem pelas razões de fato e de direito que a seguir expõem.

1 - D O S FA TO S

O s Requerentes foram contratados pela FUNAI para o cargo de 
monitores bilingües "B 3", em 31 de julho de 1986, pela Portaria PP n® 435/86, lotados 
todos na Administração Regional deTabatinga.
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Imperioso frisar que os Requerentes sempre exerceram as ativi
dades do magistério com zelo e empenho, em busca de melhores condições de ensino para 
o povo indígena Ticuna.

No livre exercício do direito de associação, os professores Ticuna 
criaram a O GPTB - Organização Geral dos Professores Ticuna Bilingües, com o objetivo de 
representar a categoria e bem como de dar forma organizada às reivindicações por melho
res condições de ensino. Em 02 de março de 1988 a OGPTB encaminhou à FUNAI o Regi
mento Interno da organização, aprovado em reunião na aldeia de Belém dos Solimões. Em 
resposta, a FUNAI, através do Sr. Superintendente mandou que a Administração Regional 
notificasse por escrito aos índios, que a entidade repudiava o referido documento, não 
aceitando a FUNAI qualquer organização dela desvinculada (vide does. 05 e 06 anexos).

Em represália, a FUNAI, através das portarias presidenciais PP 
n®s 324 a 327, demitiu sumariamente os Requerentes, coincidentemente Presidente, Vice- 
Presidente e Secretário da O GPTB e o último, professor da aldeia que sediou a reunião de 
aprovação do Regimento Interno antes referido.

Interpelado pela imprensa, o Sr. Presidente da FUNAI disseque 
apenas praticara um ato rotineiro, como em qualquer "empresa". Mais: ainda pela impren
sa, a mesma FUNAI, através da Superintendência da 5- Região, pelo chefe-de-gabinete. Sr. 
Francisco Alves, informou que "os professores foram demitidos porque não cumpriram clá
usulas contratuais ao se envolverem em política e participarem de reuniões sem conheci
mento nem autorização da entidade. Além disso, segundo Alves, ele deixaram de compare
cer ao emprego por mais de 30 dias seguidos".

Como se depreende, foi praticado pela FUNAI um ato adminis
trativo, de natureza discricionária, para o qual, embora por vias transversas, deu o real 
motivo.

Ora, ao motivar ato discricionário, a FUNAI vinculou-se à mo
tivação, a qual, por isso, é passível de verificação, inclusive judicial.

Assim, é contra esse ato administrativo de despedimento que 
se insurge a presente Ação Declaratória para demonstrar que sendo falsos, como realmente 
são, os motivos, nulo é o ato administrativo praticado.

II - D O S  M O T IV O S  D E T ER M IN A N T ES  D O  A T O
A D M IN IS T R A T IV O

Dúvida não pode haver acerca da motivação do ato adminis
trativo praticado pela FUNAI, através de seu Presidente.

Embora o motivo não venha expressamente inserido nas porta
rias antes citadas, por razões óbvias, o conjunto probatório de circunstâncias revela "quantum 
satis" a existência de motivação.
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E quais foram, em síntese, os motivos daquele alo administra
tivo? Em suma, é possível resumi-los a dois; que os Requerentes teriam descumprido cláusula 
contratual; e que teriam deixado de comparecer às atividades por mais de 30 dias seguidos.

Tal motivação se colhe, às claras, dos documentos aqui
apensados e antes citados.

Ainda mais: consoante reportagem do JORNAL DO BRASIL 
(doc. 07), de 13.03.88, resta claro que a demissão visou eliminar a organização dos profes
sores bilingües Ticuna.

Ao assim proceder, a FUNAI motivou o ato discricionário que 
através de seu Presidente praticou. Ao motivá-lo, submete-se ao ônus da prova.

Nesse passo, necessário destacar que ao contrário do afirmado 
pela FUNAI o despedimento veio em prejuízo tanto dos Requerentes quanto de dezenas de 
alunos indígenas. Assim agindo, a FUNAI prejudica quem tem o dever legal de proteger, 
investindo contra a própria lei porque é defeso ao tutor contrariar os interesses do tutelado.

Em momento algum, os Requerentes descumpriram qualquer 
cláusula contratual nem deixaram de comparecer regularmente às atividades, como pro- 
var-se-á no curso da presente ação.

III - D A  N A T U R E Z A  A D M IN IS T R A T IV A  D O  A T O  E
D A  C O M P E T Ê N C IA  "R A T IO N E  M A T E R IA E "
E "R A T IO N E  LO C I"

O  ato praticado  pelo Sr. P residente  da FU N A I tem 
indisfarçavelmente natureza administrativa. Submetendo-se ao ônus da prova, o desate 
jurídico de tal questão se enfeixa, em razão da matéria, na competência da justiça Federal. 
Ademais, ratificando esse entendimento, a sede da Requerida situa-se em Brasília, DF, 
onde está sendo demandada, na esteira do que dispõe o CPC vigente.

Em recente estudo publicado na Revista LTr., vol. 53 n® 1, ja
neiro de 1989, a autorizada palavra do Ministro C .A . BARATA SILVA, do TST, bem deslindou 
a questão afirmando incidentalmente:

" .. .  é nosso entendimento, se o regime adotado for realmente o regime 
estatutário, parece-nos que já a diWida ficará bem mais difícil, tendo em visto 
a competência da Justiça Federal para o exame dos atos administrativos pra
ticado pelas entidades de direito público", (grifamos)

Como se vê, a lição que se extrai do que contexto daquele 
estudo, dedicado nesse tópico ao regime único, é a de que os atos administrativos de 
despedimento, como é o caso presente, praticados pela entidade de direito público subme
tem-se à Justiça Federal.
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Além disso, a presente lide não cuida da relação trabalhista e 
suas seqüelas. Cuida, isso sim, da matéria administrativa, vale dizer, da motivação de um 
ato administrativo.

Daí porque restou a presente demanda proposta perante a Jus
tiça Federal, no local da sede da Requerida.

IV - F A L S O S  O S  M O T IV O S ,
N U L O  O  A T O  A D M IN IS T R A T IV O

Todo 0 ato jurídico, na esteira do que dispõe o artigo 82 do 
Código C ivil, requer agente capaz, forma legal e objetivo lícito. O  ato administrativo, po
rém, exige pressupostos adicionais. E em se tratando, como se trata realmente, de ato dis
cricionário, a motivação (que em tese é nesses atos dispensável) carece de prova quando 
presente, direta ou indiretamente, no ato praticado. Caso seja, como no caso vertente efe
tivamente é, falsa a motivação, nulo é o ato administrativo.

É este 0 melhor entendimento da doutrina dominante. Segun
do M ARCELO CAETANO, em sua obra "Princípios Fundamentais do Direito Administrati
vo" (Forense, 1989), "verbis",

"a fundamentação exerce, no ato resultante do exercício de poderes, o mes
mo papel que na sentença: mostra como os fatos provados justificam a aplica
ção de certa norma e a dedução de determinada conclusão, esclarecendo o 
objetivo do ato.
Mas se o poder exercido é discricionário, tem ainda maior importância, pois 
vem revelar as razões que levaram o órgão a escolher uma solução e não 
outra de entre as que lhe estavam facultadas" (à página 147).

Como se depreende, no ato d iscric ionário , os motivos 
determinantes, vale dizer, as razões de fato ou de direito objetivamente consideradas, cons
tituem a própria causa do ato. Se falso o motivo, falsa será a causa, e sem a causa perece o 
ato.

Como afirma CARLOS SCHMIDT DE BARROS JR.:

" ... se a autoridade menciona o motivo, deve este realmente existir, ficando o 
ato a ele vinculado. A  inexistência ou falsidade do motivo determinam a ine
ficácia do ato" [in Enciclopédia Saraiva de Direito, vol. 8, pág. 426).

E mais:

"Os limites da ação discricionária são, pois, jurídicos. Não escapam à com
petência do Poder Judiciário" (ibidem, pág. 441).

Para arrematar, espanca qualquer dúvida a lição de JOSÉ 
CRETELLA JÚN IO R encartada na "Enciclopédia Saraiva de Direito", verbete Motivo do ato 
administrativo, vol. 53, à página 316:
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"Do mesmo modo, é imolivada a indicação, para efeito de promoção, de 
nome i ntegrante de I ista Irípl ice, em que a autoridade está dispensada a externar 
os motivos da escolha. Percebe-se, pois, que o ato discricionário dispensa 
motivação. Se, no entanto, o ato administrativo que, por sua própria nature
za, dispense motivação é motivado pela autoridade que o edita, a autoridade 
fica vinculada aos motivos, os quais se incorporam ao ato para todos os efei
tos, de tal maneira que, se um dos motivos explicitados configurar ilegalida
de, poderá dar ensejo a revisão judiciária. A  motivação do ato discricionário 
altera-lhe a índole, relirando-lhe a natureza discricionária, substituída agora 
por uma configuração vinculada."

A  jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal segue
tal entendimento:

"O ato administrativo discrionário torna-se arbitrário e nulo por falta de mo
tivação legal" (Revista de Direito Administrativo, vol. 108, página 276 e se
guintes, 1972, no Recurso Extraordinário n- 69.486, Rei. Ministro Thompson 
Flores).

Ainda mais:

"Se a Administração motiva o ato administrativo, sujeita-o à apreciação judi
cial" (Revista de Direito Administrativo, vol. 75, página 142 e seguintes, dez/
1973, no Recurso Extraordinário n® 40.034, Rei. Ministro PEDRO CHAVES).

Pelo visto, tem a pretensão aqui deduzido amplo amparo dou
trinário e jurisprudencial.

É sabido que a FUNAI, componente da administração pública 
federal, rege-se pelos mesmos princípios e normas norteadores da administração pública. 
Por isso, todo o ato que dela emane deve se revestir dos requisitos de validade do ato 
administrativo. Mesmo o ato discricionário subordina-se aos requisitos indispensáveis à 
sua validade e eficácia.

No caso em tela, inexiste legítima motivação do ato praticado. 
De um lado, porque a FUNAI deveria atentar para a sua própria finalidade c  razão de ser o 
que restou inobservado por completo no caso em comento, e de outro, porque são inverídicas 
as alegações da FUNAI.

Como se sabe também, a motivação nem sempre acompanha 
expressamente o ato, como se passa usualmente no universo exclusivamenteceletário. No 
âmbito do Direito Administrativo, o motivo pode vir implicitamente acompanhando o ato, 
sendo proceder atribuível ao judiciário a verificação da veracidade ou não de tal motiva
ção. No caso em evidência, os documentos apensos demonstram com clareza solar o 
motivo do ato. Logo, sua validade fica vinculada à veracidade dos fatos alegados. Vez que 
os autores sempre foram dedicados professores, para justificar seu ato cabe à FUNAI o ônus 
da prova dos motivos.
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Como bem atesta HELY LOPES MEIRELLES:

"Exemplificando, para maior compreensão, diremos que, se o superior ao 
dispensar um funcionamento exonerável 'ad nutum', declarar que o faz por 
improbidade de procedimento, essa 'improbidade' passará a ser o motivo 
determinante do ato e sua validade e eficácia ficarão na dependência da efe
tiva existência do motivo declarado. Se inexistir a declarada improbidade, ou 
não estiver regularmente comprovada, o ato de exoneração será inválido, por 
ausência ou defeito do motivo determinante" (/n Direito Administrativo Brasi
leiro, Editora RT, 13® edição, SP, 1987, pág. 159).

V  - D O S  D A N O S  M O R A IS  E M A TER IA IS

Os Requerentes sofreram, em decorrência do ato administrati
vo aqui impugnado, danos morais e materiais. Os danos morais defluem das inverídicas 
acusações assacadas pela FUNAI. Os danos materiais decorrem das perdas efetivas que 
tiveram com o despedimento e as seqüelas daí oriundas.

É princípio magno, encartado no art. 159 do Código C ivil, que 
todo aquele que causar dano (moral ou material) a outrem fica obrigado a indenizar.

Daí porque os Requerentes postulam, também, a indenização 
por danos morais e materiais a ser decretada na sentença e a ser apurada na devida execu
ção e fase de liquidação.

V I - D A  P R O V A  D O C U M E N T A L

As Portarias que admitiram e demitiram os Requerentes, com 
exceção da referente à demissão de JOSE GUEDES TENAZOR, de n® 327 (Doc. 08), em 
anexo, não se encontram anexadas a esta inicial. Isto porque, não foi possível a sua obten
ção junto à Requerida, que negou-se a concedê-las.

Esta postura implica em prejuízo da produção da prova dos 
Requerentes, já que a documentação mencionada está diretamente ligada com o objetivo 
da causa.

Desse modo, requeremos V. Exa. determine à FUNAI que, 
concomitante com a contestação que venha a apresentar, anexe aos autos os atos adminis
trativos de admissão e demissão dos Requerentes.

V I I - D O S  P E D ID O S  FIN A IS

Isto assim posto, requerem:

1. se digne Vossa Excelência em receber e processar a presente Ação Declaratória de 
Nulidade de Ato Administrativo, para, ao final, declarar sua integral procedência decretan
do a nulidade do ato de despedimento e da conseqüência reintegrando os Requerentes nas
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funções antes ocupadas, condenando-se a requerida em custas processuais, honorários 
advocatícios e demais despesas de estilo;

2. a condenação, ao final, da Requerida em indenizar os danos morais e materiais sofri
dos pelos Requerentes, a serem apurados em liquidação de sentença;

3. a produção de todas as provas em Direito admitidas, documental pelos documentos 
que ora junta e por aqueles que-poderá v ir juntar ulteriormente, testemunhal pelo rol que 
apresentará oportunamente, pelo depoimento pessoal do Sr. Presidente da FUNAI e dos 
Autores;

4. a citação da Requerida, no endereço preambularmente mencionado, na pessoa de 
seu representante legal, para que querendo conteste a ação no prazo legal, sob as penas da 
lei.

Dá-se a causa, apenas para efeitos fiscais, o valor de Cr$ 5.000,00.

Brasília, DF, 05 de abril de 1990.

RAIM UNDO SERGIO BARROS LEITÃO 
OAB/CE n® 5.666

Dot. 2: Icrmo de acordo assinado entre a HJNAI 
c ns professores I icuna

EXM O . SEN H O R D O U TO R  JU IZ  PRESIDENTE DA  7® JCJ DE BRASÍLIA/DF

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, instituída pelo 
Poder Público da União Federal na forma autorizada pela Lei n® 5.371 de 5 de dezembro 
de 1967, vem, perante V . Ex® por seu advogado (doc. 1}, nos autos da Reclamação Traba
lhista (Proc. n® 07.001.962/91), que lhe move Nino Fernandes e outros, juntamente com os 
reclamantes através de seu advogado, para dizer que chegaram a um acordo, conforme 
TERMO DE TRANSAÇÃO em anexo.
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Requerem portanto a homologação do acordo na forma esti
pulada em anexo, para que produza seus efeitos legais.

Nestes termos, 
p. deferimento

Brasília, 16 de outubro de 1991

JÚLIO  AU G U STO  SOUSA CAM ACHO CRESPO 
OAB N® 5298/DF

RAIM UNDO SERGIO BARROS LEITÃO 
OAB N®5.666/CE

Termo de Transação que entre si fa
zem a Fundação Nacional do índio 
- FUNAI, atrás de seu Presidente 
SYDNEY FERREIRA POSSUELO e 
NINO FERNANDES, ALÍRIO MEN
DES MORAIS, REINALDO OTAVI
ANO DO CARMOe JOSÉ GUEDES, 
através de seu advogado, nos autos 
da Reclamação Trabalhista (proc. n® 
07.001.962/91 - 7̂  JCJ/DF) na forma 
abaixo:

L  O s reclamantes, são reintegrados aos seus respectivos cargos de
monitores bilingües, a partir da homologação do presente termo, passando a perceber re
muneração, a partir do momento em que se apresentem ao serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os reclamantes José Guedes Tenazor e Reinaldo Otaviano do 
Carmo, estarão afastados até dezembro de 1992, nos termos do artigo 94 da Lei 8.112/90.

PARAGRAFO SEGUNDO: O  Reclamante Nino Fernandes, estará afastado do cargo até 
janeiro de 1992, devendo ser considerado tal período, como de licença sem vencimentos.

2- Os Reclamantes receberão a partir da homologação do presente ter
mo, cada um, a importância de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), na Administração 
Regional da FUNAI em Tabatinga, AM, nos termos do disposto na Lei 8.197 de 27.06.91.

3- A  partir do recebimento das importâncias supra mencionadas, os re
clamantes dão plena, rasa e geral quitação à Reclamada, no presente feito.
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Por estarem as partes justas e acordadas, assinam o presente termo em 
quatro vias de igual teor, perante as testemunhas abaixo, para que produza seus efeitos 
legais.

Brasília, 16 de outubro de 1991.

SYDNEY FERREIRA POSSUELO 
Presidente da FUNAI

RAIM UNDO SERGIO BARROS LEITÃO 
Advogado dos Reclamantes 

O AB n® 5.666/CE

TESTEMUNHAS:

1. MARIA GERCIN A DE MATTOS
2. DALMA REGINA LIMA DA SILVA



NAM BIQUARA - SA RA RE E 
HAHAINTESU

Advogada responsável pela condução do caso: Juliana Santilli
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Os Nambiquara subdividem-se em vários grupos. Estima-se que, no inicio do século, 
chegavam a somar 20.000 índios. Hoje, sua população é de cerca de 800 indivíduos, que 
vivem principalmente da caça, da pesca e de pequenos roçados. São conhecidos como 

0 "povo das cinzas", por dormirem no chão, próximo do fogo, sobre uma mistura de 
cinzas e areia com a qual cobrem seus corpos.

Os subgrupos Nambiquara ocupam áreas indígenas no oeste do estado do Mato 
Grosso e em Rondônia: Sararé, Vaie do Guaporé, Nambiquara, Pirineus de Souza, 

Tirecatinga, Tubarào/Latundê, Taihãntesu, Pequizal e Lagoa dos Brincos. Essas áreas, 
embora demarcadas e, em sua maior parte, homologadas por decreto do Presidente da 

República, têm sido alvo constante da ação ilegal de garimpeiros e madeireiros, que 
causam aos índios todo o tipo de problema.



0 NDI foi procurado pelo CTI e pela AWARU para que encaminhasse ao Judiciário 
alguns dos problemas enfrentados pelos Nambiquara. Foram propostas ações ju
diciais em Brasília e no Mato Grosso, exigindo a contratação de um advogado em 
Cuiabá. Dr. Luís Fernando Lemos dos Santos, para auxiliar no acompanhamento 
dos processos em curso na Justiça Federal naquele estado.

S a ra ré

0  CONFLITO

Os Sararé, também denominados Katitaurlu, constituem um 
subgrupo Nambiquara de cerca de 70 índios Ocupando uma área de 68.000 
hectares, a Área Indígena Sararé, demarcada e homologada por decreto do 
Presidente da República em 1985, os Sararé mantiveram-se, até muito 
recentemente, bastante isolados da sociedade que os envolve.

Em 1991, descobriu-se ouro no córrego Água Suja, limite oeste da 
Área Sararé. Uma onda de garimpeiros invadiu o território indígena, cau
sando danos irreversíveis para os Sararé. Chegou-se a registrar cerca de
3.000 garimpeiros instalados na região.

As atividades do garimpo desviaram o leilo do Córrego Água Suja, 
causando o seu completo assoreamento. Suas águas foram poluídas com 
mercúrio, graxas e óleos, inviabilizando também a pesca. Mais de 200 hecta
res de floresta foram destruídos e o barulho das máquinas utilizadas pelos 
garimpeiros acabou por afugentar quase que totalmente a caça da região.

Cerca de 75% da população Sararé contraiu malária em decorrên
cia da invasão de seu território. Apesar disso, o governo não tomou nenhu
ma providência para proteger os índios ou remover os garimpeiros.

0  PROCESSO

Em outubro de 1991, o NDI ingressou em Juízo com uma Medida 
Cautelar em nome da Comunidade Indígena Sararé (doc. 1), obtendo da 
Justiça Federal em Brasília uma liminar, que determinava à FUNAI e ao 
IBAMA, com o auxílio da Polícia Federal, retirar todos os garimpeiros ins
talados dentro dos limites da Área Indígena Sararé (doc. 2). A  operação de 
retirada veio a ser efetivamente realizada pela FUNAI, com o apoio da Polí
cia Federal e da Polícia Militar do estado do Mato Grosso, em maio e junho 
de 1992. 0  IBAMA só chegou ao local dois dias depois de concluídos os 
trabalhos.

O NDI propós também a ação principal, uma Ação Ordinária que 
pretende conseguir que o IBAMA promova a recomposição ambiental com
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pleta do território indígena, além de condenar a União Federal a indenizar 
os Sararé por todas as perdas e danos sofridos em virtude de sua omissão 
no dever de proteger as terras indígenas no país (doc. 3). Nesse processo, a 
FUNAI reconheceu todos os fatos, a União Federal não contestou-os e ape
nas o IBAMA insurgiu-se contra a obrigação de recompor o ambiente da 
Área, alegando que este ônus pertenceria aos garimpeiros.

0  NDI requereu o pronunciamento do MPF nos autos e, em segui
da, 0 julgamento antecipado da lide, demonstrando que os fatos em dis
cussão eram incontroversos e que haviam sido reconhecidos pelos própri
os réus. Foram por fim apresentadas alegações fínais pelas partes.

Este processo, assim como a Medida Cautelar, encontra-se nas mãos 
do Juiz Federal da 9® Vara em Brasília para sentença.

H a h a in te su

0  CONFLITO

Os Hahaintesu são também um subgrupo Nambiquara. Ocupam a 
Área Indígena Vale do Guaporé, demarcada e homologada em 1985, 
com 242.593 hectares. Apesar de demarcada, essa área vem sendo vio
lentamente invadida e depredada, há anos, por fazendeiros e madeireiros 
vizinhos.

O madeireiro Antonio Pompermayer é apontado como um dos prin
cipais invasores da área, tendo ele e seus prepostos efetuado inúmeras 
incursões ilegais nas terras dos Hahaintesu para extração de madeiras 
nobres. Muitas dessas incursões foram registradas pelos servidores da 
FUNAI na região, existindo farta documentação neste sentido.

Em um desses episódios, no início de setembro de 1988, o servidor 
Marcelo dos Santos flagrou o madeireiro Pompermayer derrubando cerca 
de 1.800 m^ de mogno e cerejeira no interior da Área Indígena. Na ocasião, 
foram apreendidos, além da madeira, todo o maquinário e os veículos uti
lizados na derrubada, lavrando-se os respectivos autos de apreensão e 
depósito. Pouco tempo depois, no entanto, o madeireiro voltou à Área e 
retirou clandestinamente o material apreendido.

Foi instaurado inquérito policial contra o madeireiro, o que o levou 
a ser processado pelo crime de furto. Apesar disso, Pompermayer conti
nuou a invadir a Área Indígena Vale do Guaporé, violando também deci
são liminar anterior, emitida em ação civil pública movida pelo MPF para 
determinar a imediata paralisação da extração de madeiras de terras indí
genas, objeto de contratos nulos e ilegais assinados entre o então presi
dente da FUNAI, Romero Jucá, e empresas madeireiras.
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0  PROCESSO

Em maio de 1992, o NDI propôs à Justiça Federal no Mato Grosso, 
em nome da Comunidade Hahaintesu, uma ação indenizatória contra o 
madeireiro Pompermayer. A  Ação pleiteava o ressarcimento completo 
dos danos causados pelo madeireiro, ou seja, uma indenização pelo 
valor comercial da madeira extraída ilegalmente da terra indígena e 
mais a condenação do mesmo no pagamento de todas as despesas com a 
elaboração e execução de projetos de recomposição ambiental das áreas 
desmatadas (doc. 4).

No dia 06 de setembro do ano seguinte, a então Juíza da 3® Vara 
Federal em Cuiabá, Dr® Maria Divina Vitória, prolatou sentença favorável 
aos índios, acolhendo todos os seus pedidos e condenando o madeireiro a 
pagar uma indenização correspondente à madeira retirada, que deverá 
flcar em tom o de US$ 200.000,00. A  sentença ainda determina que o 
madeireiro arque com todos os custos de recomposição ambiental da área, 
a ser realizado pelo IBAMA, ordenando que o mesmo se responsabilize 
também pelo prejuízo causado ao habitat natural da Comunidade Indíge
na (doc. 5}.

O madeireiro Pompermayer apelou da decisão e o NDI apresentou 
contra-razões de apelação em nome dos Hahaintesu. O recurso foi distri
buído à 3® Turma do TRF da 1® Região, em Brasília, e encontra-se na PGR 
para parecer.

Outras duas ações indenizatórias foram movidas pelo NDI em nome 
de comunidades Nambiquara. Em uma delas, novamente os Hahaintesu 
obtiveram sentença favorável, desta feita para condenar o madeireiro Marco 
Antônio Bogaski a indenizar-lhes o prejuízo causado pela exploração ile
gal de madeira em suas terras. 0  NDI está promovendo a execução desta 
sentença, procurando levantar em cartório os bens de propriedade do 
madeireiro, que deverão ser penhorados e alienados para saldar a divida e 
garantir o pagamento à Comunidade.

0  madeireiro Bogaski teve também a sua prisão preventiva decre
tada em setembro de 1992, em razão da atuação criminosa na Área Indí
gena do Vale do Guaporé. O NDI encaminhou aos Procuradores da Repú
blica em Cuiabá, Drs. Roberto Cavalcanti e Moacir Mendes de Souza, por 
meio de representações, denúncias que relatavam as ameaças e a violên
cia utilizadas pelo madeireiro contra índios e funcionários da FUNAI na
quela Área. Os Procuradores requereram em Juizo a prisão do madeireiro, 
que foi deferida. Desde então o mesmo encontra-se foragido.

A  terceira ação indeiiizatória foi proposta em nome da Comunidade 
Sararé com o objetivo de igualmente fazer com que um madeireiro, Sebas
tião Bronski, invasor da Área Sararé, pagasse pelos prejuízos decorrentes
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de suas atividades ilegais de exploração de madeira naquelas terras. Essa 
ação tramita na 1® Vara Federal em Cuiabá e encontra-se em fase de pro
dução de provas.

As três ações indenizatórias movidas pelos advogados do NDI em 
nome dos Nambiquara tiveram o respaldo da FUNAI e da União Federal, 
que reconheceram os fatos relatados nos processos e requereram a proce
dência dos pedidos. 0  MPF também ofereceu apoio integral às pretensões, 
qualificando-as, num dos seus pareceres, como “das mais louváveis e per
tinentes” (doc. 6).

De fato, as ações indenizatórias tendem a tomar menos lucrativo e 
compensador o roubo de madeira em áreas indígenas. É possível que as 
duas pesadas condenações já  obtidas, seguidas de outras, consigam im
por freios à ação devastadora de madeireiros criminosos, que até então 
enriqueciam impunemente com a dilapidação do patrimônio indígena.

Obviamente que a perspectiva de responsabilização penal desses 
indivíduos reforça esse objetivo. Por isso mesmo, paralelamente às inicia
tivas judiciais, o NDI tratou de encaminhar uma série de outras represen
tações ao MPF no Mato Grosso, dando conta das invasões promovidas por 
madeireiros nas áreas indígenas, das freqüentes ameaças de morte contra 
servidores da FUNAI e da flagrante tentativa de aliciamento e cooptação 
de índios para colaborarem nas atividades criminosas. Tais denúncias 
determinaram a instauração de diversos procedimentos criminais.
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One. 1: Petição inicial da Medida Cautelar proposta pela 
Comunidade Nambiquara S.nare

Exm o . Sr. D r. Ju iz  Federa l da -  V a ra  do D istrito  Federal

A  COM UNIDADE INDÍGENA NAMBIQUARA, grupo KATITAURLU ou 
SARARÉ, com legitimidade para ingressarem juízo garantida pela Constituição Federal, 
artigo 232, representada segundo seus usos, costumes e tradições por Moisés Katitaurlu, 
brasileiro, casado, portador da Carteira dc Identidade Indígena número 0505 e Pedro 
Katitaurlu, brasileiro, casado, portador da Carteira de identidade Indígena número 0507, 
residentes e domiciliados na Área Indígena Sararé, município de Pontes de Lacerda, Mato 
Grosso, por seus advogados ao final assinados (instrumento público de mandato incluso, 
doc. n® 1), com escritório profissional no S.C.S., Quadra 6, Bloco A, Ed. José Severo, sala 303, 
Brasília, DF, onde recebem intimações e notificações, vem à sua presença, com fundamento 
nos artigos 796 e seguintes do CPC, na Lei 6.001, de 19/12/73 (Estatuto do índio), nos artigos 
231 e seguintes da Constituição Federal e demais legislação pertinente, propor a presente

M ED ID A  C A U TELA R  IN O M IN A D A

de natureza preparatória, contra a União Federal, a FUNAI - FUNDAÇÁO NACIONAL DO 
ÍNDIO , e o IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, 
a primeira a ser citada através da Procuradoria da República no Distrito Federal, a segunda 
através de seu presidente, no Edifício "Lex", 3® andar, sito no SEP Quadra 702 Sul, nesta 
Capital, e o terceiro, também por seu presidente, no SAIN Av. L-4 Norte, Edifício Sede, 
nesta Capital, a fim de proteger a posse da comunidade indígena sobre suas terras e os 
recursos naturais e ambientais nelas existentes e impedir que a invasão de suas terras pro
voquem danos ainda mais graves do que os já produzidos e se tornem irreversíveis e 
irreparáveis até o julgamento final da competente ação cominatória.

I - DA  IN V A SÃ O  ILEG A L D A  ÁREA IN D ÍG EN A  SARARÉ

1. A  Área Indígena Sararé, onde vive a comunidade Katitaurlu, já está demarcada e homo
logada pelo Decreto n®91.209, de 29/04/85, publicado no D .O .U . em 30/04/85 (doc. n®2,
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em anexo), e registrada no Cartório do 1® Ofício da Comarca de Mirassol D'Oeste, Mato 
Grosso, matr. 4220, liv. 2, fl. 1, em 19/08/85 (doc. n® 3).

2. Aperar de a Al Sararé já ter sido reconhecida oficialmente, as terras indígenas têm sido 
invadidas, de forma violenta e ilegal, por centenas de garimpeiros. Essas invasões têm 
ocorrido, com mais intensidade, no limite Oeste da área, onde está situado o Córrego Água 
Suja (vide memorial descritivo e mapa em anexo, does. n® 4 e 5). Segundo funcionários do 
órgão indigenista que visitaram a região, há cerca de 1.800 garimpeiros, com 225 dragas 
em plena atividade, instalados ilegalmente às margens do Córrego Água Suja. Eles estão 
operando motores dentro da área indígena, desviando o leito natural do Córrego, provo
cando 0 seu completo assoreamento e invadindo a reserva indígena.

3. Além de violarem os dispositivos legais que proíbem a garimpagem em terras indígenas, 
essas atividades têm produzidos efeitos catastróficos sobre a Comunidade, como o envene
namento dos rios e dos peixes com o mercúrio utilizado na extração do ouro, o afugentamento 
de animais silvestres devido à poluição sonora gerada pelo grande número de motores, a 
poluição do córrego com óleos e graxas, a formação de lagos altamente propensos a se 
tornarem focos de disseminação de doenças, a destruição das matas ciliares e outros gra
ves danos ambientais.

4 . Em relatório datado de 9/04/91 (doc. n® 6), o chefe do Posto Indígena Sararé da FUNAI, 
Marcos O liveira, fez a seguinte descrição da situação local:

"O córrego Água Suja encontra-se com suas águas barrentas e totalmente 
poluídas por óleos e graxas, além de estar sendo depositado em seu leito, os 
resíduos provenientes da lavagem do cascalho, provocando o entupimento 
do canal e fazendo com que as águas se espalhem, alagando uma parte da 
mata na margem esquerda (lado da Reserva Indígena).
Abertura de enormes e profundas crateras (buracos) na margem do córrego, 
bem próximo ao canal, comprometendo num futuro muito breve, o seu leito 
natural. Tais buracos, dependendo do comportamento das águas, poderão vir 
a ser inundados e formarem grandes lagos, que poderão se tornar focos de 
disseminação dc doenças.
Devido ao pequeno volume d'água do córrego, o seu leito poderá facilmente 
ser modifícado, de acordo com a vontade dos garimpeiros, o que já suspeita
mos estar acontecendo, deixando-os sempre na cômoda situação de parece
rem estar fora, quando na verdade estão dentro da Reserva.
Poluição sonora provocada pelo grande número de motores, afugentando os 
animais silvestres que por ali vivem.
Flagramos motores sugando cascalho na margem direita e jogando para den
tro da Área Indígena. O  pessoal que lá se encontravam foram advertidos e 
ameaçados pelos índios." (grifos nossos)

5. Nesse relatório cie abril passado, Oliveira afirmava ter obtido informações de que havia 
1.300 garimpeiros em atividade no córrego Água Suja. Cerca de um mês mais tarde, Oliveira 
voltou a visitar a área do garimpo, acompanhado de índios Sararé, onde constatou a existência 
de cerca de 1.800 garimpeiros, localizados a mais ou menos8 kmsdo garimpo mencionado
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no relatório de abril, no sentido jusante do córrego Água Suja. Em carta (doc. n® 7) ao 
Administrador Regional da FUNAI em Vilhena (sul de Rondônia), O liveira afirma que:

"Na oportunidade, constatamos que o leito original desse Córrego (Agua 
Suja), que faz divisa entre a Área Indígena e área onde estão instalados os 
garimpeiros, teve seu percurso alterado para o interior da Reserva, estando 
totalmente açoriado (sic) devido aos intensos trabalhos de garimpagem. Na 
ocasião notamos ainda um clima tenso quando da nossa presença no local", 
(grifos e parênteses nossos)

6. Em 5 de junho passado, Oliveira e uma equipe formada por representantes do IBAMA, 
da Polícia Federal, da Coordenadoria de Assuntos Indígenas do Estado do Mato Grosso, da 
Fundação Estadual do Meio Ambiente, e outro funcionário da FUNAI, José Pereira de Miranda 
Filho, visitaram a área do garimpo. O liveira e Miranda, em seu relatório de viagem, afir
mam que (doc. n® 8):

"juntamente com o Delegado do Sindicato dos Garimpeiros, percorremos 
toda a área (limite da reserva onde está situado o Córrego Água Suja) e 
constatamos que em alguns lugares não existe mais rio, sendo que o leito do 
mesmo está sendo desviado pelos garimpeiros que estão invadindo a reser
va, inclusive existia vários motores que se encontravam instalados no rio 
dentro da reserva, verificamos que existe lugares que o rio foi desviado para 
dentro da reserva mais ou menos uns 50 metros e passou a correr espalhado 
pelo meio da mata", (grifos e parênteses nossos)

Nesse primeiro garimpo, Miranda relata que havia entre 800 e 1.000 pessoas, "entre garim
peiros, famílias e comerciantes". Miranda narra mais adiante em seu relatório que:

"No mesmo dia, deslocamos uns 8 km para cima, onde percorremos o 2- 
garimpo com mais ou menos 200 a 250 pessoas, onde a situação é a mesma. 
Todos estão arroiando o rio e invadindo a reserva".

Segundo Miranda e O liveira, foram visitados mais três garimpos pequenos, com uma po
pulação de cerca de 40 pessoas em cada um, estes com menos problemas de arroiamento 
e invasão.

7 .0  agente de Defesa Ambiental do IBAMA, Reinaldo de Oliveira Lucialdo, fez o seguinte 
relato da viagem (doc. n® 9):

" ... Daí seguimos percorrendo as áreas de garimpagem que faziam divisa 
com as áreas indígenas, área essa conhecida como Sararé III, que são domi
nadas pelos Srs. Tichico, Ronaldo, Mauro, eapós termos constatado os estra
gos que ambos fizeram na área principalmente com o córrego Agua Suja, 
deparamos ainda com 5 motores trabalhando já dentro da área indígena, e 
notamos assim que o córrego (estava) com o seu leito totalmente mudado", 
(grifos e parênteses nossos)
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8. O  relatório elaborado pela representante da Coordenadoria de Assuntos Indígenas do 
Mato Grosso, Márcia Gomes, contém descriçtão semelhante (doc. n -10):

" ...A  barragem do córrego é feita por madeiras derrubadas no seu leito com 
interrupção da corrente d'água, nesse local encontramos 05 (cinco) motores 
ligados a lodo vapor já dentro da área indígena Sararé..." (grifos nossos)

9. Apesar de algumas diferenças cm relação ao número exato de garimpeiros instalados às 
margens do Córrego Água Suja, esses relatos são unânimes em apontar a invasão da reserva 
indígena por garimpeiros, a vasta poluição ambiental que a atividade garimpeira vem pro
vocando e a grave ameaça que representa à integridade das riquezas naturais existentes nas 
terras dos índios Katitaurlu. Mais grave ainda é a constatação de que esses números vêm 
crescendo com uma rapidez assustadora.

I I  - D A  IL E G A L ID A D E  D O  G A R IM P O  EM  T ER R A  IN D ÍG E N A

1. O  Estatuto do índio (Lei 6.0001/73) dispõe, em seu artigo 44 q u e : "As riquezas do solo, 
nas áreas indígenas, somente pelos silvícolas podem ser exploradas, cabendo-lhes com 
exclusividade o exercício da garimpagem, faiscação e cata das áreas referidas".

2. Na mesma linha, afirma o artigo 23 da Lei 7.805, de 18/07/89, que a permissão de lavra 
garimpeira "não se aplica a terras indígenas". A  nova Constituição Federal, promulgada 
em 88, ao regular a organização da atividade garimpeira em cooperativas e seus direitos de 
prioridade sobre as terras onde atuam, (art. 174, §§ 3® e 4®), também deixou claro que esses 
dispositivos "não se aplicam às terras indígenas" (art. 231, §7®).

3. Segundo o art. 231, §2® da CF, "as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios dcsli- 
nam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes".

4. Não resta dúvida, portanto, de que o exercício da atividade garimpeira em terra indígena 
é absolutamente ilegal, constituindo crime previstopelo art. 21 da Lei n. 7.805, que dispõe 
expressamente:

"Art. 21 - A  realização de trabalhos de extração de substâncias minerais, sem 
a competente permissão, concessão ou licença, constitui crime, sujeito a pe
nas de reclusão de 3 (três meses) a 3 (três) anos e multa".

I I I  - D A  O M IS S Ã O  D A  U N IÃ O  F E D E R A L , D A  F U N A I E D O  IB A M A

1. Apesar das várias solicitações feitas pelo chefe do Posto Indígena Sararé, Marcos O livei
ra, pelo administrador regional da FUNAI em Vilhena, Marcelo dos Santos, [does. 11 a 17), 
por outros funcionários (does. 18 a 21), dos alertas da imprensa local (doc. 22) e nacional 
(doc. 23) e das evidentes conseqüências lesivas sobre a Comunidade Indígena, a FUNAI, 
até o momento, não realizou nenhuma tentativa concreta de expulsar os garimpeiros, íur- 
tando-se, portanto, ao exercício do poder de polícia que lhe é conferido por lei. Conforme 
demonstram os documentos em anexo, O liveira e Marcelo dos Santos, pediram providên
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cias urgentes à Superintendência da FUNAI em Cuiabá para a retirada dos garimpeiros, que 
jamais foram atendidas. Em suas cartas e relatos, esses funcionários deixam claro que, 
devido ao elevado número de garimpeiros, não têm condições de fiscalizar a reserva nas 
proximidades do garimpo nem impedir um avanço das atividades garimpciras para o inte
rior da Área Indígena.

2. A Lei n- 5.371, de 5 de dezembro de 1967, atribuiu à FUNAI as seguintes finalidades: 
"garantir a posse permanente das terras habitadas pelos índios e o usufruto exclusivo dos 
recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes" (art. 1®, b) e "exercitar o poder 
de polícia nas áreas reservadas e nas matérias atinentes à proteção do índio" (art. 1®, VII).

3. Já o Estatuto do índio, procurando garantir ao órgão indigenista condições para o desem
penho de suas funções, dispõe, em seu arligo 34 : "O  órgão federal de assistência ao índio 
poderá solicitar a colaboração das Forças Armadas e Auxiliares e da Polícia Federal, para 
assegurar a proteção das terras ocupadas pelos índios e pelas comunidades indígenas". Até 
o momento, entretanto, a FUNAI não tomou qualquer providência no sentido de solicitar a 
ajuda dos órgãos competentes para que possa promover a retirada dos invasores ilegais das 
terras indígenas, assistindo passivamente a invasão do território indígena e a dilapidação 
de seus recursos naturais e ambientais.

4. Tem sido igualmente omissa a União Federal, a quem compete "proteger e fazer respei
tar" todos os bens das comunidades indígenas (art. 231, caput, da CF) e assegurar proteção 
ao patrimônio público, jáque as terras indígenas são bens de domínio da União (art. 20, XI, da 
CF). O  dever da União de proteger as terras indígenas é concorrente e supletivo ao do órgão 
indigenista, conforme a parte final do art. 25 da Lei 6.001/73 ("sem prejuízo das medidas 
cabíveis que, na omissão do referido órgão, tomar qualquer dos Poderes da República").

5. Ressalte-se ainda a omissão do IIBAMA, que tem o dever legal de "fazer cumprir a legis
lação federal sobre meio ambiente" e "aplicar as penalidades definidas em lei aos infrato
res da legislação ambiental", segundo o art. 1®, X e XII do Decreto n® 97946, de 11/07/89.

6. As maiores vítimas da inércia oficial são os índios Katitaurlu, que se vêem inibidos e 
confrontados com um número assustador de invasores e poluidores de suas terras, que 
ameaçam a sua própria sobrevivência física e cultural.

7. Pelas razões de fato e de direito expostas, torna-se absolutamente necessária a conces
são de medida cautelar provisória, destinada a impedir que as violações aos direitos indíge
nas produzam conseqüências irreversíveis e que venham a prejudicar a eficácia de provi
dência jurisdicional determinada em processo principal.

IV  - D O  F U M U S  B O N I IU R IS

1. A  legitimidade das comunidades indígenas para ingressar em juízo em defesa de seus 
direitos decorre do artigo 232 da CF, que dispõe expressamente: "Art. 232 - O s índios, 
suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em ju ízo  em 
defesa de seus direitos e interesses, intervindo o M inistério Público em todos os atos 
do processo".
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2. A competência da justiça Federal resulta dos artigos 21, XI e 109, XI, da Carta Magna. A 
escolha da Seção Judiciária do Distrito Federal é deixada a critério do autor da ação, segun
do o art. 109, §2®, já que a União Federal figura no pólo passivo e os réus FUNAI e IBAMA 
têm sede na Capital da República {Código de Processo C ivil, art. 100, IV, a}.

3 .0  autor não incluiu mais ninguém no pólo passivo porque a relação jurídica material em 
apreço se estabelece entre estes réus e os índios, valendo erga omnes. Terceiros que even
tualmente sejam afetados pelo desfecho desta causa sê-lo-ão em virtude de interesses me
ramente de fato ou econômicos, e na medida em que estejam praticando atos que constitu
em infrações penais previstas pelo art. 21 da Lei 7.805/89 (garimpagem ilegal).

4. Entende a autora que os direitos das comunidades indígenas à proteção de suas terras e 
dos recursos naturais nelas existentes, e ao seu usufruto exclusivo, garantidos pelos artigos 
231 e seguintes da Constituição Federal e pelo Estatuto do índio, são de uma clareza 
meridiana. Além disso, o art. 225 da Carta Magna não deixa margem a dúvidas quando 
estatui que: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gera
ções."

V  - D O  P E R IC U L U M  !N  M O R A

1. Os perigos decorrentes da invasão da Al Sararé por garimpeiros são evidentes e se agra
vam a cada dia. O  número de invasores cresce cada vez mais e se não forem tomadas, de 
imediato, medidas judiciais, as invasões assumirão proporções incontroláveis. Conseqüen
temente, aumentarão a destruição do meio ambiente e a dilapidação ilegal dos recursos 
naturais existentes nas terras indígenas.

2. A  vasta poluição ambiental provocada pelo garimpo, que atinge rios, flora e fauna, se 
agravará com o aumento do número de garimpeiros, incentivados pela inércia oficial e 
pela impunidade. Desta forma, se tornará irreversível a violação ao habitat natural dos 
índios Katitaurlu e Impossível e inviável a recomposição ambiental da área. Considerando- 
se que um dos objetivos da ação principal é obrigar o IBAMA a promover a recomposição 
ambiental da área degradada pelo garimpo (conforme se exporá, mais detalhadamente, no 
capítulo VI desta petição inicial), torna-se evidente que a eficácia da ação principal depen
de de concessão de medida cautelar.

3. O  professor Humberto Theodoro júnior, ensina em sua obra "Processo Cautelar" (4a. 
edição, pág. 77) que:

"Para obtenção da tutela cautelar, a parte deverá demonstrar fundado temor 
de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstânci
as de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco 
de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação 
das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz atuação do 
provimento final do processo principal".
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4. Parece claro que, se os danos ambientais causados à Área Indígena se tornarem irreparáveis 
e irreversíveis, prejudicada estará ação principal visando a sua recomposição. O  relato 
feito por uma equipe de funcionários da FUNAI e de índios que fizeram recente viagem a 
região do garimpo é suficientemente claro quanto à gravidade da situação e à necessidade 
de providências urgentes (doc. 24):

"... Lá chegando, o que vimos em muito nos chocou, índios e não índios. 
Trata-se de uma cidade de barracos de lona plástica, com comércio, residên
cias, etc. Ao lado, a vista se perde ao longo de buracos, areia, fileles de água 
barrenta e máquina. Não existe nenhum rio, apenas crateras e desmatamento... 
...Não pudemos precisar o quanto a Área Indígena foi invadida, porque na 
região o limite natural seria o Córrego Água Suja, que não existe mais. De 
acordo com informações dos índios e do chefe do PIN Sararé, que conheci
am 0 local anteriormente à devastação, os garimpeiros já invadiram mais de 
500 metros da Área Indígena. Além disso, há mais 500 metros devastados, 
perdidos na areia...
... A situação é de calamidade pública, tanto no que diz respeito à invasão da 
Área Indígena, quanto no que trata das condições de saúde. Pedimos a V . Sa. 
e às demais autoridades competentes, medidas urgentes para acabar com o 
garimpo do Córrego Água Suja. Informamos ainda que o rio Sararé já está 
contaminado pelo mercúrio, assim como vários pequenos córregos da região. 
Em pouco tempo - se já não foi - será atingido o Rio Guaporé, inviabilizando o 
fornecimento de água da região, e comprometendo a pesca, atividade impor
tante tanto para a subsistência como para comercialização, à nível regional. 
Caso não se tomem as medidas cabíveis, está comprometida a Reserva, a 
vida dos índios e não índios, enfim, as condições de vida no noroeste do 
Mato Grosso, região do Vale do Guaporé..." (griíos nossos)

5. Os efeitos devastadores do garimpo sobre as comunidades indígenas já são bastante 
conhecidos. Eles foram bastante divulgados pela imprensa no caso dos índios Yanomami, 
cujas terras foram ilicitamente invadidas por milhares de garimpeiros. A depredação do 
ecossistema, em fúria assustadora, teve graves repercussões sanitárias, capazes de ameaçar 
o povo Yanomami de extermínio. A malária se tornou a principal causa da morbidade entre 
os Yanomami, atingindo cerca de 20% da população examinada por equipes médicas. 
Algumas comunidades chegaram a ter 91% de seus membros infectados, conforme de
monstra relatório de saúde Yanomami elaborado pelo Dr. Ulisses Confalonieri, da Funda
ção Oswaldo Cruz (doc. 25, pág. 29 a 33).

6. Reconhecendo os graves e nocivos efeitos do garimpo em terra indígena e a necessidade 
de providência judicial urgente, o juízo da 7- Vara Federal do DF acolheu o pedido do 
Ministério Público Federal, formulado em medida cautelar, e concedeu medida liminar 
inaudita altera pars, determinando a interdição da Área Indígena Yanomami e que a FUNAI 
promovesse a retirada dos garimpeiros, com a ajuda da Polícia Federal (doc. 26).

7. Em 24/09/90, o mesmo juiz prolatou sentença definitiva na medida cautelar, "mantendo 
a liminar para que a FUNAI continue promovendo e coordenando a retirada de grupos não 
indígenas da área dos Yanomami" (doc. 27).



8. Saliente-se que no caso Yanomami, a área indígena interditada e dc onde o Juízo deter
minou que fossem retirados os garimpeiros, ainda não havia sido demarcada. Tramita na 
Justiça Federal uma ação declaratória visando o reconhecimento judicial dos limites da 
Area Yanomami. No caso presente, a Área Indígena Sararé encontra-se demarcada e ho
mologada e, portanto, plenamente reconhecida, não se podendo admitir quaisquer dúvidas 
quanto aos seus limites.

9. Espera-se, assim, que a atividade garimpeira e suas conseqüências genocidas sobre a 
Area Indígena Sararé não atinjam as proporções e a gravidade do caso Yanomami. Para 
tanto, é fundamental e urgente a concessão de medida cautelar determinando à FUNAI que 
retire os invasores, o que ora se requer. Não podemos assistir inertes ao agravamento, .a 
cada dia, de uma situação cujas conseqüências são tão previsíveis e conhecidas.

V I - D A  A Ç Ã O  PRIN CIPAL

1. A  presente medida cautelar tem natureza preparatória. A  autora ajuizará, no prazo pre
visto pelo arligo 806 do Código de Processo C ivil e com fundamento nos art. 287, 644 e 
645 do mesmo diploma legal, a competente ação cominatória, com os objetivos de: 1) 
determinar ao IBAMA que promova a recomposição ambiental da área afetada e degradada 
pelo garimpo; 2) determinar à FUNAI que exerça efetivamente o seu poder de polícia sobre 
a Al Sararé, mantendo vigilância sobre a Área e impedindo que terceiros a invadam e 
destruam seus recursos naturais, cumprindo, assim, o seu dever legal; e, 3) condenar a 
União Federal ao pagamento de indenização à Comunidade Indígena pelas perdas e danos 
que lhe foram causados em virtude da omissão da União, conforme o disposto no art. 159 
do Código C ivil.

V II - D AS PRO VAS

1. Apesar de os fatos estarem absolutamente provados pela documentação anexa à presen
te, protesta a autora pela produção de todas as provas em Direito adm ilidas, nomeadamen
te documental, testemunhai, pericial e o depoimento pessoal dos representantes legais dos 
réus e de seus prepostos no local dos fatos. Requer ainda que os réus FUNAI e IBAMA 
tragam a juízo cópia autêntica ou versão original dos documentos anexados à presente.

V III - D O  P ED ID O

1. Considerando a clareza do direito aplicável à espécie e o fundado receio e risco iminen
te de que os direitos indígenas sofram lesões ainda mais graves, requer a autora a conces
são de medida cautelar para o fim de:

a) determinar à FUNAI que promova a retirada, da Área Indígena Sararé, de terceiros estra
nhos que estejam invadindo as terras indígenas ou explorando riquezas naturais nelas exis
tentes;

b) determinar ao IBAMA, por seus prepostos, que acompanhe a operação, a fim de lavrar 
autos relativos às infrações lesivas ao meio ambiente;
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c) notificar o Departamento de Polícia Federal para que preste à FUNAI e ao IBAMA toda a 
assistência necessária à execução da tarefa acima.

2. Requer-se ainda seja a presente medida cautelar concedida inaudita altera pars, lendo 
em vista o número de litisconsortes passivos e o disposto nos artigos 188 e 191 do CPC, e 
o incontestável risco iminente de ocorrência de danos irreversíveis aos direitos da autora 
até 0 julgamento final da ação.

3. Atribuindo o valor de Cr$ 200.000,00 à causa, para efeitos fiscais, requer, finalmente, a 
intimação do Ministério Público Federal para acompanhar o presente feito, a citação dos 
réus, para, se quiserem, contestar o pedido, sob pena de confesso e, ao final, seja concedi
da a presente medida cautelar, com a condenação dos réus no pagamento de custas jud ici
ais e honorários advocatícios.

Termos em que,
Pede deferimento.

Brasília, 17 de outubro de 1991.

Ana Valéria do Nascimento Araújo Raimundo Sérgio Barros Leitão
OAB (RJ) n® 53573 O AB (CE) n® 5666

Doc. 2: Liminar da Justiça Hod«ral no Distrito F-odĉ ral dí‘tcrmiii«indo a 
retirada dus j^arimpeiros da Área Indígena Sararé

D E C IS Ã O  N® 140/91
C LA S S E  XII - A Ç Ã O  C A U T E L A R  IN O M IN A D A
P R O C E S S O  -9 1 .0 0 2 7 0 0 6 -7
R E Q U E R E N T E  - C O M U N ID A D E  IN D ÍG E N A  N A M B IQ U A R A  
A D V O G A D A S  - DR" A N A  V A LÉ R IA  D O  N A S C IM E N T O  A R A Ú JO  E

DR® JU L IA N A  FER R A Z  D A  R O C H A  S A N T ILL I 
R E Q U E R ID A  - U N IÃ O  FED E R A L  E O U T R O S

Vistos, etc.

COM UNIDADE INDÍGENA NAM BIQUARA, grupo KATITAURLU ou 
SARARÉ, qualificada na inicial, requer M EDIDA CAUTELAR INOM INADA contra a UNIÃO 
FEDERAL, a Fundação Nacional do Indio - FUNAI e o Instituto Brasileiro do Meio Ambien
te e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a fim de proteger a posse "sobre suas terras e 
recursos naturais e ambientais nelas existentes e impedir que a invasão de suas terras pro
voquem danos ainda mais graves do que os já produzidos e se tornem irreversíveis e 
irreparáveis até o julgamento da competente ação cominatória".
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Alegam, em resumo, o seguinte:

" ... A  Área Indígena Sararé, onde vive a comunidade Katitaurlu, já está demar
cada e homologada pelo Decreto n® 91.209, de 29/04/85, publicado no D .O .U . 
em 30/04/85 (doc. n® 2, em anexo), e registrada no Cartório do 1® Ofício da 
Comarca de Mirassol D'Oeste, Mato Grosso, matr. 4220 liv. 2, fl. 1, em 19/08/85 
(doc. n® 3).
Apesar de a Al Sararé já ter sido reconhecida oficialmente, as terras indígenas 
têm sido invadidas, de forma violenta e ilegal, por centenas de garimpeiros. 
Essas invasões têm ocorrido, com mais intensidade, no limite Oeste da área, 
onde está situado o Córrego Água Suja (vide memorial descritivo e mapa em 
anexo, does. n® 4 e 5). Segundo funcionários do órgao indigenista que visita
ram a região, há cerca de 1.800 garimpeiros, com 225 dragas em plena ati
vidade, instalados ilegalmente às margens do Córrego Água Suja. Eles estão 
operando motores dentro da área indígena, desviando o leito natural do 
Córrego, provocando o seu completo assoreamento, e invadindo a reserva 
indígena."

E prossegue aduzindo:

"Além de violarem os dispositivos legais que proíbem a garimpagem em terras 
indígenas, essas atividades têm produzido efeitos catastróficos sobre a comu
nidade, como o envenenamento dos rios e dos peixes com o mercúrio utiliza
do na extração do ouro, o afugentamento de animais silvestres devido à polui
ção do córrego com óleos e graxas, a formação de lagos altamente propensos 
a se tornarem focos de disseminação de doenças, a destruição das matas ciliares 
c outros graves danos ambientais."

Diante disso, após descrever a "situação local", de conformidade com 
o Relatório, datado de 09/04/91, elaborado pelo Chefe do Posto Indígena Sararé da FUNAI, 
Marcos O liveira, afirma a infringência da legislação pertinente e a existência de omissão 
dos Requeridos no tocante ao exercício do poder de polícia, pedindo a concessão de liminar 
a fim de que seja determinado:

a) à FUNAI que promova a retirada, da Área Indígena Sararé, de terceiros 
estranhos que estejam invadindo as terras indígenas ou explorando riquezas 
nelas existentes;

b) ao IBAMA, por seus prepostos, que acompanhem, lavrando autos de infra
ção ao meio ambiente;

requerendo afinal sejam notificados o Departamento de Polícia Federal para que preste à 
FUNAI e ao IBAMA toda a assistência necessária para a execução da medida requerida.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 13/64.

Por despacho de fl. 65 foi postergada a apreciação do pedido de liminar 
para após as Contestações.
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síntese:
Citados {fls. 68 e 70/71), assim se manifestaram os Requeridos, em

a) 0 IBAMA, que "está adotando as providências necessárias ao solicitado no 
item "b", com o auxílio da Polícia Federal (fl. 66);

b) a UN IÃO  FEDERAL, após afirmar, em preliminar, a inépcia da in icial, por 
isso que nada é |X)stulado em face dela" e, no mérito, aduzir que "se a medida 
cautelar requerida merecer deferimento, esse Juízo poderá requisitar força poli
cial para garantir sua execução, independentemente da sucumbência da União, 
pois a Polícia Federal é órgão auxiliar da justiça, requer a improcedência da 
ação; e, finalmente,

c) a FUNAI, consignando que pretende integrar a lide na qualidade de 
litisconsorte ativa, e não passiva, por isso que o pleito formulado pela Reque
rente vem ao encontro dos reais interesses da Fundação, declara que se en
contra impossibilitada de "reverter o fluxo de garimpagem que adentram 
diuturnamente na área indígena", em que pese venha adotando as providên
cias necessárias à proteção das terras pertencentes aos índios Nambiquara.

Acompanharam as Contestações, respectivamente, da UN IÃO  FEDE
RAL e da FUNAI, os documentos de fls. 83/163 e 170/199.

205/209.
A  Requerente carreou para os autos os documentos de fls. 74/78 e

DECIDO

1. A  alegação da Comunidade Indígena Nambiquara, no sentido de que
a área de terras onde ocorre a ação predatória dos garimpeiros enconlra-se devidamente 
demarcada e registrada está comprovada pelos documentos de fls. 14/23.

2. Dispõe 0 artigo 44 do Estatuto do índio que:

"Art. 44. As riquezas do solo, nas áreas indígenas somente pelos silvícolas 
podem ser exploradas, cabendo-lhes com exclusividade o exercício da ga
rimpagem, faiscação e cata das áreas referidas".

E, conforme informa a inicial, o art. 23 da Lei n® 7.805, de 18/07/89, 
estabelece que a permissão de lavra garimpeira "não se aplica a terras indígenas"; o artigo 
231, § 2®, da Constituição Federal preceitua que "as terras tradicionalmente ocupadas pe
los índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes, o usufruto exclusivo das 
riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes; e, finalmente prescreve o artigo 21 
da Lei n® 7.805/89, que "a realização de trabalhos de extração de substâncias minerais, 
sem a competente permissão, a concessão ou licença, constitui crime, sujeito a penas de 
reclusão de 3 (três meses) a 3 (três) anos e multa".



Como se isso não bastasse, declara o artigo 231, parte final, da Carta 
Magna, que compete à União Federal proteger e fazer respeitar todos os bens dos índios.

Portanto, está presente na espécie o fumus boni iuris.

3. Quanto aoperículum in mora, encontra-se evidenciado na farta docu
mentação que instrui os presentes autos.

Vejamos.

Consta à fl. 24, que, em 09 de abril de 1991, foi informado o Adminis
trador Regional de Vilhena - RO pelo Chefe do Posto Indígena Sararé que:

"No dia 22.03.91 desloquei-me juntamente com os índios do P!N Sararé ate o 
Garimpo instalado à margem direita do córrego Água Suja, limítrofe a Área 
Indígena Sararé, onde, segundo informações obtidas através dos guardas 
da M ineração Santa Elina, nos foi repassado a existência de 1.300 ga
rimpeiros em atividade. Assim que chegamos no local constatamos o se
guinte:
O  córrego Água Suja encontra-se com suas águas barrentas e totalmente po
luídas por óleos e graxas, além de estar sendo depositado em seu leito, resídu
os provenientes da lavagem do cascalho, provocando o entupimento do ca
nal e fazendo com que as águas se espalhem alagando uma parte da mata na 
margem esquerda (lado da Reserva).
Abertura de enormes e profundas crateras (buracos) na margem do córrego, 
bem próximo ao canal, comprometendo num futuro muito breve, o seu leito 
natural. Tais buracos dependendo do comportamento das águas, poderão vir 
a ser inundados e formarem grandes lagos, que poderão se tornar focos de 
disseminação de doenças.
Devido ao pequeno volume d'água do córrego o seu leito poderá facilmente 
ser modificado de acordo com a vontade dos garimpeiros, o que já suspeita
mos estar acontecendo, deixando-os sempre na cômoda situação de parece
rem estar fora, quando na verdade estão dentro da Reserva.
Poluição sonora provocada pelo grande número de motores, afugentando os 
animais silvestres que por ali vivem.
Flagramos motores sugando cascalho na margem direita e jogando para den
tro da Área Indígena." (fl. 24)

O  mesmo chefe daquele Posto, em 07 de maio de 1991, informou 
àquele mesmo Administrador:

"Informo V. Sa. que no dia 26.04.91 acompanhado dos índios Sararé compa
recemos a Área de garimpo, próximo ao córrego Água Suja, limítrofe a Área 
Indígena Sararé, onde constatamos a existência de aproximadamente 1800 
garimpeiros com 225 dragas em plena atividade, localizados a mais ou me
nos 8 kms do garimpo mencionado no relatório do dia 09/04/91 no sentido 
jusante do córrego Água Suja. Na oportunidade constatamos que o leito origi
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nai desse Córrego, que faz divisa entre a Área Indígena e a área onde estão 
instalados os garimpeiros, teve seu percurso alterado para o interior da Reserva, 
estando totalmente açoriado devido aos intensos trabalhos de garimpagem. Na 
ocasião notamos ainda um clima tenso quando da nossa presença no local. 
Esclareço que devido ao elevado número de garimpeiros e o pequeno núme
ro de índios (15 pessoas) não temos condições de se quer fiscalizar a Reserva 
nas proximidades do garimpo, nem tão pouco impedir um avanço das ativi
dades garimpeira para o interior da Reserva Indígena." (íl. 26)

Do "Relatório de Viagem à Área Sararé Região de Garimpo", datado 
de 24.06.91, consta a seguinte conclusão:

" ... a depredação da natureza e a invasão na reserva é constante, o rio está 
liberando suas águas lamacentas no Rio Sararé, que por sua vez está ficando 
poluído" (fl.27).

Nessa mesma linha é o Relatório de Viagem da Servidora da 
Coordenadoria de Assuntos Indígenas - CAIEMT, do estado de Mato Grosso, Márcia Regina 
F. Gomes, datado de 11.06.91 (fls. 31/38).

O  Relatório de Viagem n- 98, da qual participaram funcionários do 
IBAMA, CAIEMT, FEMA, DPF e FUNAI, elaborado pelo Agente de Defesa Ambiental Reinaldo 
de O liveira Lucialdo, em 02 .10 .91, anota que na Área de garimpagem do Sr. José Luiz, 
foram encontradas, aproximadamente, 2500 (duas mil e quinhentas) pessoas e 100 dragas; 
que foi constatada a "total degradação" do local; que outra não é a situação dos outros 
garimpos existentes na área.

E, finalmente, mais recentemente, em 29 de Outubro do corrente ano, 
adverte o Relatório do Administrador Regional de Vilhena - RO:

"A invasão da Área Indígena Sararé por garimpeiros tem aumentado em pro
porções assustadoras. Estima-se que há atualmente cerca de 3.000 (três mil) 
garimpeiros instalados ilegalmente às margens do Córrego Água Suja, divisa 
oeste da Área Indígena invadida. A situação se agrava a cada d ia . As pri
meiras estimativas indicam a presença de 1.300 garimpeiros. Esse nú
mero cresceu para 1 .800 garimpeiros. Com 225 dragas em plena ativida
de. Atualmente, as estimativas já chegaram aos 3 mil. A falta de providencias 
oficiais e a impunidade explicam esse aumento vertiginoso do número de 
garimpeiros. As graves conseqüências ambientais, sociais e sanitárias 
desencadeadas pela garimpagem ilegal exigem medidas urgentes e imedia
tas. O  córrego Água Suja está completamente poluído, assoreado e sem 
leito visível. Mais de 200 ha de floresta já foram destruídos, afora o envene
namento do rio Sararé, tão importante para a alimentação dos índios e dos 
regionais. Se o Poder Público não tomar medidas urgentes, os estragos do 
garimpo serão irreversíveis e a recomposição ambiental da Área Indígena 
Sararé se tornará impossível" (fl. 74).
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Isto posto, pelas razões e fundamentos concedo a liminar nos termos 
requeridos (letras a, b e c, item VIII (fl. 12, da inicial).

Intimem-se, inclusive, o Ministério Público Federal (artigo 232-CF).

Cumpra-se URGENTE.

Brasília (DF), 18 de dezembro dc 1991.

MÁRIO CÉSAR RIBEIRO 
Juiz Federal da 9" Vara
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Doc. 3: IVtíção inkíal d<i Aç«io ()rclinárí«i du iiuloríii 
da Conuinidado Sararé

Exm o . Sr. D r. Ju iz  Federal da 9® V ara do D istrito Federal

Distribuição por dependência à 9- Vara, onde tramita o Processo n- 91.0027006-7

A COM UNIDADE INDÍGENA NAMBIQUARA, grupo KATITAURLU ou SARARÉ, com 
legitimidade para ingressar em juízo garantida pela Constituição Federal, artigo 232, repre
sentada segundo seus usos, costumes e tradições por Moisés Katitaurlu, brasileiro, casado, 
portador da Carteira de Identidade Indígena número 0505, e Pedro Katitaurlu, brasileiro, 
casado, portador da Carteira de Identidade Indígena número 0507, residentes e domiciliados 
na Área Indígena Sararé, município de Pontes de Lacerda, Mato Grosso, por seus advogados 
ao final assinados (instrumento público de mandato e substabelecimento inclusos, does. n® 
1 e 2), com escritório profissional no S.C.S. Quadra 6, Bloco A, Ed. josé Severo, sala 303, 
Brasília, DF, onde recebem notificações e intimações, vem, com fundamento nos artigos 287, 
644 e 645 dq Código de Processo Civil, artigo 15 do Código C ivil, na Lei 6.001, de 19/12/73 
(Estatuto do Índio), no Decreto n® 24, de 4 de fevereiro de 91, nos artigos 37, § 6®, 225,231 
e seguintes da Constituição Federal e demais legislação pertinente, propor a presente



N AM BIQ U ARA  - SA R A R É  E H A H A IN TESU  71

A Ç Ã O O R D IN A R IA

contra 1} IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, 
2) FUNAI - Fundação Nacional do índio, e, 3) União Federal, o primeiro a ser citado 
através de seu presidente, no SAIN Av. L-4 Norte, Edifício Sede, nesta Capital, a segunda, 
também por seu presidente, no Edifício "Lex", 3® andar, sito no SEP Quadra 702 Sul, nesta 
Capital, e a terceira através da Procuradoria da República no Distrito Federal, pelas razões 
de fato e de direito a seguir expostas.

I - D A  G A R IM P A G E M  N A  Á R EA  IN D ÍG E N A  SA R A R É

1. Apesar de a Área Indígena Sararé, onde vive a Comunidade Indígena Katitaurlu, já estar 
demarcada, homologada e registrada em cartório (does. 3 e 4), suas terras foram invadidas, 
de forma violenta e ilegal, por milhares de garimpeiros, que se instalaram principalmente 
às margens do Córrego Água Suja, na divisa oeste da reserva (vide memorial descritivo e 
mapa da Área, does. 5 e 6).

2 .0  número de garimpeiros chegou a 3.000 (três mil), segundo relatório do administrador 
regional da FUNAI em Vilhena (RO), Marcelo dos Santos, (doc. 7} e a invasão levou à disse
minação de doenças, como viroses e a malária, que atingiu 76,5%  da população indígena e 
ocasionou a morte de um adu Ito e duas crianças (vide relatório de saúde, doc. 8).

3. A garimpagem em terras indígenas, além de ser expressamente proibida por lei (art. 44 
da Lei 6.001/73 e art. 23 da Lei 7.805/89), produziu vasta poluição ambiental, como o 
envenenamento dos rios e dos peixes com o mercúrio utilizado na extração do ouro, o 
afugentamento de animais silvestres, devido à poluição sonora produzida pelo grande nú
mero de motores, a poluição do córrego com óteos e graxas, a formação dc lagos altamente 
propensos a se tornarem focos de disseminação dc doenças, a destruição de matas ciliares, 
o assoreamento do córrego e o desvio de seu leilo natural.

4. Essas graves conseqüências ambientais foram descritas em vários relatórios feitos pelo 
chefe do Posto Indígena Sararé, Marcos de O liveira (does. 9 ,1 0 ,1 1  e 12), pelo adminis
trador regional da FUNAI em Vilhena, Marcelo dos Santos (does. 13 a 23), pela chefe do 
Serviço de Desenvolvimento Comunitário, Cristina dos Santos Alves (doc. 24), por outros 
funcionários da FUNAI (does. 25 a 28) e em matérias publicadas na imprensa local e 
nacional (does. 29 a 33). Em seus relatórios, esses funcionários deixam claro que, devido 
ao elevado número de garimpeiros, não têm condições de impedir o avanço da atividade 
garimpeira para o interior da área indígena e pedem a adoção de medidas urgentes e 
imediatas.

II - D A  C O N C E S S Á O  D E M E D ID A  L IM IN A R

1. Diante do risco iminente de que os danos ambientais se tornassem irreversíveis e da 
omissão da FUNAI, do IBAM Aeda União Federal, a Comunidade Indígena Katitaurlu reque
reu, em 16/10/91, a concessão de medida cautelar, com pedido de liminar. Em 18/12/91, o 
MM. ju ízo da 9" Vara Federal concedeu a medida liminar requerida, determinando que: a) 
a FUNAI promovesse a retirada, da Área Indígena Sararé, de terceiros estranhos que esli-
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vessem invadindo as terras indígenas ou explorando riquezas naturais nelas existentes; b) o 
IBAMA acompanhasse a operação, a íim de lavrar autos relativos às infrações lesivas ao 
meio ambiente; c) que a Polícia Federal prestasse à FUNAI e ao IBAMA toda a assistência 
necessária na operação de retirada.

2. A  justa e irreparável decisão baseou-se não apenas em relatos de funcionários da FUNAI, 
da imprensa e em fotografias da área degradada pelo garimpo, anexados aos autos da 
m edidacautelare reproduzidos na presente ação, como também nos relatórios feitos pelo 
Agente de Defesa Ambiental do IBAMA, Reinaldo de Oliveira Lucialdo (doc. 34) e pelo 
representante da Coordenadoria de Assuntos Indígenas do Mato Grosso, Márcia Gomes 
(doc. 35), que visitaram a área em 5 de junho de 1991. Todos os relatos foram unânimes 
em apontar a invasão da reserva indígena por garimpeiros, a vasta poluição ambiental 
provocada pela atividade garimpeira e a destruição das riquezas naturais existentes nas 
terras dos índios Katitaurlu.

III - D A  IL E G A L ID A D E  D O  G A R IM P O  EM T E R R A  IN D ÍG E N A

1. O  Estatuto do Índio (Lei 6.001/73) dispõe, em seu artigo 44 que: "As riquezas do solo, 
nas áreas indígenas, somente pelos silvícolas podem ser exploradas, cabendo-lhes com 
exclusividade o exercício da garimpagem, faiscação e cata nas áreas referidas".

2. Na mesma linha, afirma o artigo 23 da Lei 7.805, de 18/07/89, que a permissão de lavra 
garimpeira "não se aplica a terras indígenas". A nova Constituição Federai, promulgada 
em 88, ao regular a organização da atividade garimpeira em cooperativas e seus direitos de 
prioridade sobre as terras onde atuam, (art. 174, §§3® e 4®}, também deixou claro que esses 
dispositivos "não se aplicam às terras indígenas" (art. 231, § 7®).

3. Segundo o art. 231, § 2® da CF, "as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios desli- 
nam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, 
dos rios c dos lagos nelas existentes".

4. Não resta dúvida, portanto, de que o exercício da atividade garimpeira em terra indígena 
é absolutamente ilegal, constituindo crime previsto pelo art. 21 da Lei n® 7.805, que dispõe 
expressamente:

"Art. 21 - A  realização de trabalhos do extração de substâncias minerais, sem 
a competente permissão, concessão ou licença, constitui crime, sujeito a pe
nas de reclusão de 3 (três) meses a 3 (três) anos e multa."

IV  - D A  O B R IG A Ç Ã O  D O  IB A M A  D E P R O M O V ER  A R E C O M P O S IÇ Ã O  
A M B IE N T A L  D A  Á R E A  IN D ÍG E N A  SA R A R É

1. Ao assistir inerte à dilapidação dos recursos naturais existentes na A .l. Sararé, o IBAM A 
deixou de cumprir os seus deveres legais de punir os infratores da legislação ambiental 
e de garantir a observância dos princípios norteadores da Política Nacional de Meio 
Ambiente.



2. A obrigação do IBAMA de promover a recomposição ambiental de áreas indígenas de
gradadas é expressamente prevista pelo Decreto n® 24, de 4 de fevereiro de 1991. Em seus 
artigos 2- e 4®, o Decreto n® 24 atribui ao IBAMA a responsabilidade pela "elaboração e 
execução" de projetos visando o "equilíbrio ecológico das terras indígenas". Esses projetos 
são enumerados de forma clara;

"Art. 2®...
a) diagnóstico ambiental para conhecimento da situação, como base para as 
intervenções necessárias;
b) recuperação das áreas (indígenas) que tenham sofrido processo de degra
dação de seus recursos naturais;

3. Além disso, o IBAMA é o órgão executor da política ambiental, de acordo com o dec.elo 
n® 97.946, de 11 de julho de 1989;

"Art. 1® - O  Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis (IBAM A)... tem como finalidade formular, coordenar, executar e 
fazer executar a política nacional do meio ambiente e da preservação, con
servação e uso racional, fiscalização, controle e fomento dos recursos natu
rais renováveis e especialmente:

IV - promover e apoiar as ações relacionadas com a conservação e recupera
ção do solo em áreas degradadas;

X - fazer cumprir a legislação federal sobre meio ambiente e promover a 
fiscalização das atividades de exploração de florestas, flora, fauna silvestre e 
recursos hídricos, visando a sua conservação e desenvolvimento, bem como 
a proteção e melhoria da qualidade ambientai."

4. Já a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, em seu artigo 2®, estabelece que a Política 
Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade ambiental propícia à vida, observados os seguintes princípios:

"I - Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico..."
VIII - Recuperação das áreas degradadas".

5. Vê-se, portanto, que a autora pretende apenas que o MM. juízo determine ao IBAMA que 
cumpra as suas atribuições institucionais e legais, elaborando e executando projeto para a 
recuperação ambiental de área indígena degradada pelo garimpo.

6 . Em sua respeitável obra "Direito Administrativo Brasileiro" (14" edição, Editora Revista 
dos Tribunais, pág. 494), Hely Lopes Meirelles ensina que:

"Em muitos casos não basta o controle da poluição e a preservação dos re
cursos naturais para a completa proteção ambiental; torna-se necessária a 
restauração dos elementos destruídos ou degradados pelo homem, ou pelos 
próprios fenômenos da Natureza. Impõe-se, assim, o florestamento das áreas
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desmatadas, a recomposição dos terrenos erodidos ou das terras exauridas, a 
recriação de espécies silvestres e aquáticas em vias de extinção, e tantas ou
tras medidas de restauração do meio ambiente para o reencontro do equilí
brio ecológico e renascimento da vida animal e vegetal, de que depende a 
sobrevivência da humanidade", (griíos do autor)

7. Saliente-se ainda que o art. 225, caput, da Constituição Federal, garante a todos o "direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado", e impõe ao Poder Público o "dever de deíendô- 
lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações". Estabelece ainda que:

"Art. 225, § 1®- Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas".

8. Em seu livro "Curso de Direito Ambiental" (Editora Renovar, pág. 72), o prof. Paulo Bessa 
Antunes interpreta esse dispositivo legal, esclarecendo que:

"A preservação é uma obrigação cujos sujeitos passivos são os diversos ór
gãos públicos. Já a restauração é uma obrigação cujos sujeitos passivos são 
aquelas entidades públicas especialmente voltadas para a referida tarefa".
(grifos nossos)

9. No caso, não há dúvidas de que o órgão especificamente voltado para a restauração 
ambiental é o IBAMA, dada a sua especificidade técnica.

V  - D A  O B R IG A Ç Ã O  D A  FU N A I DE EXER CER  PER M A N EN TE  V IG IL Â N C IA  
S O B R E  A  A .l .  SA R A R É

1. Ao deixar de atender aos pedidos de providências urgentes e imediatas feitas por seus 
próprios funcionários, a FUNAI deixou clara a sua omissão.

2. O  órgão indigenista furtou-se ao cumprimento de suas atribuições legais e finalidades 
principais, estabelecidas pela lei 5.371, de 5 de dezembro de 1967: "garantir a posse per
manente das terras habitadas pelos índios e o usufruto exclusivo dos recursos naturais e de 
todas as utilidades nelas existentes" (art. 1®, b) c "exercitar o poder de polícia nas áreas 
reservadas e nas matérias atinentes à proteção dos índios" (art. 1®, VII).

3. Procurando garantir ao órgão indigenista condições para o desempenho de suas funções, 
o Estatuto do Indio (lei 6.001/73) dispõe que:

"Art. 34 - O  órgão federal de assistência ao índio poderá solicitar a colabora
ção das Forças Armadas e Auxiliares c da Polícia Federal, para assegurar a 
proteção das terras ocupadas pelos índios e pelas comunidades indígenas".

4. Assim sendo, a FUNAI deve exercer permanente vigilância sobre as áreas indígenas, 
solicitando, quando necessária, a ajuda dos órgãos competentes para que possa retirar os 
seus invasores.



VI - D A  O B R IG A Ç Ã O  D A  U N IÃ O  FED ER A L  DE IN D E N IZ A R  A S P ER D A S  E 
D A N O S  C A U S A D O S  A O S  ÍN D IO S

1. Tem sido igualmente omissa a União Federal, a quem compete "proteger e fazer respei
tar" todos os bens das comunidades indígenas (art. 231, caput da CF) e assegurar proteção 
ao patrimônio público, já que as terras indígenas são bens de domínio da União (art. 20, XI, 
da CF).

2 .0  dever da União de proteger as terras indígenas é concorrente e supletivo ao do órgão 
indigenista, conforme estabelecem a parte final do art. 25 da Lei 6.001/73 ( sem prejuízo 
das medidas cabíveis que, na omiss|io do referido órgão, tomar qualquer dos Poderes da 
República") e o art. 36 do mesmo diploma legal:

"Art. 36 - Sem prejuízo do disposto no artigo anterior (que atribui ao órgão 
indigenista o dever de defender judicial e exlra-judicialmente os direitos dos 
índios), compete à União adotar as medidas administrativas ou propor, por 
intermédio do Ministério Público Federal, as medidas judiciais adequadas à 
proteção da posse dos silvícolas sobre as terras que habitem", (parênteses e 
grifos nossos)

3. Os agentes administrativos da União não tomaram qualquer medida, administrativa ou 
judicial, para assegurar aos índios Katitaurlu a posse sobre suas terras e o usufruto exclusivo 
das riquezas naturais nelas existentes, faltando assim, a dever expressamente prescrito em 
lei.

4. Ressaite-se que não cabe à autora responsabilizar diretamente os órgãos e agentes da 
administração pública federal responsáveis pelos danos causados à comunidade indígena. 
A  União Federal é pessoa jurídica de direito público interno (CC, art. 1 4 ,1) e responde pelos 
danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, conforme o art. 
37, §6® da CF e o art. 15 do CC.

"Não importa qual seja a pessoa jurídica de direito público: União, Estaclo- 
membro, Município. Qualquer que seja, é responsável civilmente pelos atos 
de seus representantes que, nesta qualidade, causem dano a terceiros, proce
dendo de modo contrário ao direito, ou faltando a dever prescrito em lei", 
ensina o Prof. Caio Mário da Silva Pereira, in "Instituições de Direito C ivil", 
Ed. Forense, 2- edição, vol. 1, pág. 463.

5. Ouça-se ainda a lição de Hely Lopes Meirelles, in "Direito Administrativo Brasileiro", 4" 
edição, Editora Revista dos Tribunais, pág. 555;

"Todo o ato ou omissão de agente administrativo, desde que lesivo e injusto, 
é reparável pela Fazenda Pública..."

6. Vê-se, portanto, que a obrigação de indenizar é da pessoa jurídica a que pertencem os 
agentes administrativos responsáveis pelos danos (/n casu, a União Federal), podendo a 
mesma cobrar regressivamente dos diretos causadores dos danos.
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V I I - D O  P E D ID O

1. Diante da clareza dos fatos e do direito aplicável à espécie, vem a autora requerer ao 
MM. Juízo que:

a) declare expressamente proibida a garimpagem no Córrego Água 
Suja, já que ele está situado, em toda a sua extensão, na divisa oeste da Área Indígena 
Sararé, e, portanto, qualquer atividade garimpeira afeta o equilíbrio ecológico da área indí
gena e a saúde e segurança da Comunidade;

b) determine ao IBAMA que elabore e execute projeto para a recupe
ração ambiental da Área Indígena Sararé, degradada pela atividade garimpeira, estipulan- 
do-se, desde já , que esse projeto deve incluir odesassoreamento e despoluição do Córrego 
Água Suja, a recomposição de seu leito natural - totalmente desviado pelos garimpeiros, e 
de vital importância para a delimitação precisa da área indígena, o florestamento das 
matas ciliares e demais áreas desmatadas, a recomposição dos terrenos erodidos, o 
repovoamento da fauna e todas as demais medidas necessárias ao pleno equilíbrio do 
ecossistema, cumprindo assim a sua atribuição legal estabelecida pelo decreto n® 24 de 
04/02/91;

c) considerando-se que o projeto acima descrito não pode ser realiza
do por terceiro, requer ainda a autora ao MM. juízo se digne fixar o prazo de 40 dias para 
que 0 IBAMA apresente projeto de recuperação ambiental da A .l. Sararé e um cronograma 
para sua execução, e mais 30 dias para o início dos trabalhos in loco , e fixe pena 
pecuniária por dia de atraso no cumprimento, conforme o disposto nos artieos 287 644 
e 645 do CPC ; ®

d) determine à FUNAI que exerça permanente vigilância sobre a Área
Sararé, cumprindo, assim, as suas atribuições estabelecidas pela Lei 5.371/67, sendo indis
pensável, para tanto, a criação de um posto de vigilância na divisa da área. Para tanto, 
requer-se a fixação do prazo de 30 dias para que a FUNAI instale o posto de vigilância, e de 
multa pecuniária para atraso no cumprimento, já que se trata de obrigação de fazer que 
não pode ser realizada por terceiro (arts. 287, 644 e 645 do CPC), bem como de multa 
pecuniária para o caso de ocorrência de nova invasão;

e) notifique a Secretaria de Polícia Federal, através de seu Secretário, 
na SAS Q . 06, Lotes 09/10, Brasília, para que preste ao IBAMA c à FUNAI toda a assistência 
necessária ao cumprimento das tarefas acima descritas, através do deslocamento de seus 
agentes para a área e sua permanência no local até que a recomposição do leito natural do 
Córrego Água Suja seja concluída, os limites da Área Indígena restabelecidos e o posto de 
vigilância a scr instalado pela FUNAI comece a funcionar, cumprindo a PF, desta forma 
dever legal prescrito no art. 34 da Lei 6.001/73;

0 notifique o Departamento Nacional da Produção Mineral, através 
de seu Diretor-Geral, no SAN Q .01 , Bloco B, Brasília, para que tome ciência dos termos 
da presente ação, tendo em vista as suas atribuições legais estabelecidas pelo Decreto n® 
62.934/68;



g) condene a União a pagar à Comunidade Indígena indenização pe
las perdas e danos que lhe foram causados em virtude da omissão de seus órgãos e agentes 
administrativos, devendo o quantum da indenização incluir as perdas e danos causados 
pela morte de três índios, o adoecer de outros 49 (vide relatório de saúde, doc. 8), pela 
extração de ouro de suas terras sem que a Comunidade auferisse qualquer benefício, pela 
perda temporária da posse dc terras, pelo afugentamento de animais silvestres e poluição 
do rio, com a conseqüente inviabilização da caça e da pesca (atividades fundamentais a 
subsistência do grupo) e todas as demais perdas, a serem apuradas e quantificadas em 
liquidação de sentença por artigos, conforme o disposto no art. 608 do CPC.

2. Com fundamento no art. 330 do CPC, requer-se ainda seja a lide julgada antecipada
mente, já que as questões dc fato encontram-se fartamente documentadas e comprovadas 
nos autos e que a apuração do quantum indenizatório pode ser feito em fase dc liquidação 
de sentença.

3. Caso V. Exa. assim não entenda, protesta a autora pela produção de todas as provas em 
Direito admitidas, nomeadamente documental, testemunhal, pericial e o depoimento pes
soal dos representantes legais dos réus e de seus prepostos no local dos fatos. Requer ainda 
que os réus FUNAI e IBAMA tragam a juízo a cópia autêntica ou versão original dos docu
mentos anexados à presente.

4. Atribuindo o valor de Cr$ 200.000,00 à causa, para efeitos fiscais, requer, finalmente, a 
intimação do Ministério Público Federal para acompanhar o presente feito, a citação dos 
réus, para se quiserem, contestar o pedido, sob pena de confesso e, ao final, seja a ação 
julgada totalmente procedente, com a condenação dos réus no pagamento de custas judi
ciais e honorários advocatícios.

Termos em que.
Pede deferimento.

Brasília, 5 de fevereiro de 1992.

Juliana Ferraz da Rocha Santilli 
O AB (DF) 10.123
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Doc. 4: Iniciiil d.i AySo IndcMii/iitórid proposta pola C umiiiiidadc 
Nambiquara Hahaintesu contra o madeireiro Anilton Pompermayer

Exm o . Sr. D r. Ju iz  Federal da V ara no M ato Grosso

A CO M UN IDADE INDÍGENA HAHAINTESU, grupo NAM BIQUARA, com legitimi
dade para ingressar em juízo garantida pela Constituição Federal, arligo 232, representada 
segundo seus usos, costumes e tradições porMalaco Hahaintesu, brasileiro, casado, porta
dor da Carteira de Identidade Indígena n® 407, e José índio Hahaintesu, brasileiro, casado, 
portador da Carteira de Identidade Indígena n® 408, residentes e domiciliados na Área 
Indígena Vale do Guaporé, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT), por 
seus advogados ao final assinados (instrumento público de mandato e substabelecimento 
inclusos, does. n® 1 e 2), com escritório profissional à Av. Rubens de Mendonça, 917, sala 
704, Cuiabá, onde recebem intimações e notificações, vem, com fundamento no artigo 
159 do Código C ivil, arts. 282 e seguintes do Código de Processo C ivil, na Lei 6.001, de 19/ 
12,73 (Estatuto do índio), nos artigos 231 e seguintes da Constituição Federal e demais 
legislação pertinente, propor a presente

AÇÃO INDENIZATÓRIA

contra ANILTON AN TON IO  POMPERMAYER, brasileiro, casado, fazendeiro, portador da 
Carteira de Identidade n® 376.307, expedida pela SSP/MT, do CIC n® 035.213.111 -04, resi
dente à Rua Espírito Santo, s/n®, município de Comodoro (MT), a íim de ressarcir-se pelos 
danos que lhe foramcausados em virtude do desmatamento e exploração ilegal de madeira 
em suas terras, realizados pelo réu e seus prepostos.
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I - D A S  C U S T A S  JU D IC IA IS

1. Inicialmente, dcitaca a autora a necessidade de que seja dispensada do pagamento de 
taxa judiciária e outras custas processuais, o que ora se requer, com base no disposto no 
art. 61 da Lei 6.001/73 (Estatuto do índio);

"Art. 61 -Sâo extensivos aos interesses do Patrimônio Indígena os privilégios 
da Fazenda Pública, quanto à impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, 
ações especiais, prazos processuais, juros e custas."

II - D A  L E G IT IM ID A D E  D A  C O M U N ID A D E  IN D ÍG E N A

1. A  legitimidade das comunidades indígenas para ingressar em juízo em defesa de seus 
direitos decorre do artigo 232 da Constituição Federal, que dispõe expressamente.

"Art. 232 - Òs índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas 
para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o 
Ministério Público em todos os atos do processo".

III - D O S  FA T O S

1. A  Área Indígena Vale do Guaporé já está demarcada, homologada pelo Decreto n® 
91.210, de 29 de abril de 1985 (doc. 3) e registrada no Cartório do 1 ® Ofício da Comarca de 
Pontes de Lacerda (MT), matrícula 2.568, livro n® 2, fls. 01/4, em 7/06/88 (cloc. 4). Nela 
vivem, desde tempos imemoriais, grupos indígenas denominados "Nambiquara , entre os 
quais estão os Hahaintesu.

2. Apesar de a A .l. Vale do Guaporé já ter sido reconhecida oficialmente e ter os seus 
limites claramente definidos, suas terras têm sido freqüentemente invadidas, de forma vio
lenta e ilegal, pelos fazendeiros e madeireiros vizinhos, que desrespeitam os direitos asse
gurados constitucionalmente às comunidades indígenas e se enriquecem ilicitamente às 
suas custas.

3. O  réu e seus prepostos estão entre os principais invasores da Área Indígena Vale do 
Guaporé. Eles já fizeram várias incursões ilegais em terras indígenas, destacando-se aquela 
realizada no dia 8 de setembro de 1988, quando derrubaram 1.800 m̂  dc mogno e cerejei
ra, madeiras nobres e prestes à extinção, das imediações do Posto Indígena Manairisu, 
onde vivem os índios Hahaintesu.

4 . Neste dia, o servidor Marcelo dos Santos, então chefe do Posto indígena Negarotê, da 
FUNAI, fiscalizava a área, quando recebeu a denúncia de que elementos estranhos explo
ravam essências florestais em seu interior, mais precisamente entre os marcos 26 e 29. 
Marcelo deslocou-se imediatamente para o local, flagrando os prepostos do réu fazendo o 
corte de madeira. O  servidor efetuou a apreensão do maquinário e veículos utilizados na 
derrubada de toras, encontrados dentro da área indígena. Feito isso, ele se dirigiu ao Posto
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Indígena Manairisu, onde pediu aos índios Hahaintesu que vigiassem o material apreendi
do até que ele comunicasse o fato à Administração Regional da FUNAI em Vilhena (RO).

5. A administração do órgão indigenista determinou, então, que o servidor Nemézio de 
Oliveira Júnior, chefe do Serviço de Desenvolvimento Comunitário, acompanhasse Marce
lo até 0 local, juntamente com dois agentes da Polícia Federal: Srs. Antonio S. do Nasci
mento e José Roberto de Oliveira.

6. Ao chegarem ao local, os servidores e os dois policiais também constataram, in loco, a 
extração ilegal de madeira e lavraram o auto de apreensão e depósito (doc. 5) de uma 
Toyota, placa lJ-5697, modelo 87, uma máquina Caterpilar D4E e uma máquina Caterpilar 
D 6 .0  Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, (doc. 6), e o I.P .V .A . respectivo 
(doc. 7) comprovam que o veículo era de propriedade do réu.

7 .0  agente de Defesa Florestal do IBDF, Roberto Fernandes de O liveira, também esteve no 
local do furto, juntamente com dois chefes de Postos Indígenas, a fim de realizar perícia, e 
apresentou o seu Relatório de Fiscalização (doc. 8). O  perito mediu as toras extraídas da 
Area Indígena e marcou as siglas FUNAI-IBDF à tinta na totalidade dos 1.800 m’ de madei
ra, dos quais 450 m’ ainda estavam no interior da Área Indígena e os 1.350 restantes já 
estavam esplanados na fazenda do réu, situada na divisa com o território indígena.

8. Na noite do dia 8/09/88, o réu voltou a entrar na Área Indígena, clandestinamente, e 
retirou as máquinas e veículos apreendidos pela FUNAI, aproveitando-se da ausência do 
chefe do Posto Indígena Manairisu, Luiz Antonio Murakami. A  retirada do maquinário foi 
constatada e investigada pela Polícia Militar, chegando-se, mais uma vez, ao nome do réu, 
denunciado por seus próprios funcionários, conforme certidão da P.M. (doc. 9).

9. A  extração ilegal de madeira da A .I. Vale do Guaporé, realizada pelo réu e seus prepostos, 
foi registrada e documentada pelos servidores da FUNAI, Marcelo dos Santos (does. 10 e 
11), Murakami (doc. 12), Nemézio Moreira de Oliveira (does. 13 ,14  e 15) c César Augusto 
do Nascimento (doc. 16), estando fartamente comprovada.

10. Diante da tiagrante violação aos direitos indígenas, a FUNAI ofereceu representação 
criminal contra o réu em 22 de setembro de 1988 (doc. 17), tendo sido instaurado o Inqu
érito Policial n® 91.1003-0. Em 09/07/91, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o 
réu, requerendo a sua incursão nos artigos 155 e 29 do Código Penal.

11. As provas colhidas no inquérito deixaram clara e inequívoca a conduta ilícita do réu e 
sua responsabilidade pelos danos e prejuízos causados à Comunidade Indígena, e, portan
to, são fundamentais à instrução da presente ação indenizatória. Por esta razão, requer a 
autora sejam solicitadas à Secretaria da 3" Vara Federal no Mato Grosso, onde en
conlra-se o Processo n® 91 .0001003-0, certidões do inteiro teor do depoimento do 
réu e demais testemunhas, bem como a autenticação dos demais documentos anexados 
à presente.

12. Interrogado na Delegacia da Polícia Federal em Comodoro (MT), o próprio réu confes
sou a retirada ilegal de madeira da Área Indígena Vale do Guaporé, conforme atesta o Auto



de Qualificação e Interrogatório às fls. 78 do Processo. Em seu depoimento, o réu afirma 
que "autorizado pelo irmão, entrou na Reserva Indígena e começou a extrair a madeira, 
tendo extraído aproximadamente umas 800 (oitoccntas) toras de mogno e cerejeira; que
no dia 08 de setembro de 1988 esteve na mencionada reserva o Sr. Marcelo dos Santos, da 
Funai de Vilhena/RO, o qual encontrou trabalhando na extração da madeira daquela reser
va 02 (dois) empregados do interrogado, que estavam no local extraindo madeiras para seu 
irmão a mando do interrogado...."

13. Com efeito, o Juízo da 3" Vara Federal do Mato Grosso concedeu, em 30 de maio de 
1908, medida liminar em ação civil pública (n® 23.257/88-V, doc. 18) movida pelo Minis
tério Público Federal, determinando a imediata paralisação da extração de madeiras de 
terras indígenas, objeto de contratos nulos e ilegais realizados pelo então presidente da 
FUNAI, Romero Jucá, com empresas madeireiras, sem qualquer participação das comuni
dades indígenas envolvidas. O  juízo fixou ainda uma multa diária de 40 OTNs para o caso 
de descumprimento da decisão.

14. Saliente-se, portanto, que à época em que o réu invadiu a área indígena e extraiu os
1.800 m̂  de mogno e cerejeira, em setembro de 1988, a medida liminar já havia sido 
concedida, tendo o réu violado a decisão judicial. Pior do que Isso - continua violando - já 
que insiste em invadir terras indígenas e furtar madeira de lei, conforme demonstra o rela
tório do atual chefe do P.l. Manairisu, Francisco Assis Costa (doc. 19).

15. Além dos prejuízos materiais causados aos índios, o réu e seus prepostos efetuaram 
vasta destruição do habitat natural dos Hahaintesu, atingindo principalmente as florestas. 
Atividades fundamentais à subsistência dos índios, como a caça de animais silvestres, fo
ram duramente afetadas pelo desmatamento, e o equilíbrio do ecossistema foi rompido 
pela ação predatória do réu.

16. Em sua obra "Curso de Direito Constitucional Positivo" (Ed. Revista dos Tribunais, 7- 
Edição, pág. 720), o Prof. José Afonso da Silva descreve a importância dos recursos naturais 
para as comunidades indígenas com muita precisão:

"A posse (indígena) extrapola da órbita puramente privada, porque não é e 
nunca foi uma simples ocupação da terra para explorá-la, mas base de seu 
habitat, no sentido ecológico de interação do conjunto de elementos naturais 
e culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida humana" 
(grifos nossos).

17. Portanto, para que o ressarcimento dos danos causados à Comunidade Indígena seja 
completo, o réu deverá não só indenizá-la pelas espécies vegetais extraídas ilegal
mente, como também arcar com todo o ônus financeiro da recomposição ambiental da 
área desmatada.

IV -  D O  D IR E IT O

1. A  extração de madeira de terra indígena é absolutamente ilegal, conforme dispõe o 
Código Florestal (Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965), em seu artigo 3®:
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"Art. 3®, §2® - As florestas que integram o patrimônio indígena ficam sujeitas 
ao regime de preservação permanente, pelo só efeito desta lei."

2 . Por outro lado, a Constituição Federal, em seu artigo 231, §2®, estabelece que:

"Art. 231, §2®- As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se 
à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do 
solo, dos rios e dos lagos nelas existentes".

3. já o Estatuto do índio, (Lei 6.001/73), em seu artigo 24, afirma que:

"Art. 24 - O  usufruto assegurado aos índios compreende a posse, uso e per
cepção das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras 
ocupadas, bem assim ao produto da exploração econômica de tais riquezas 
naturais e utilidades."

4. Vê-se, portanto, que os atos praticados pelo réu violaram direitos assegurados aos índios 
por lei e pela própria Constituição Federal. O  patrimônio indígena foi lesado e dilapidado 
em virtude da destru ição das florestas que o compõem, impondo-se ao réu a obrigação de 
indenizar e de restabelecer o síafus quo  anterior à sua conduta ilícita, conforme dispõe o 
art. 159 do Código C ivil:

"Art. 159 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou im
prudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a repa
rar 0 dano".

5. A  responsabilidade civil por atos ilícitos tem sido amplamente interpretada e analisada 
pela doutrina nacional:

"O  efeito da responsabilidade civil é o dever de reparação. O  responsável, 
por fato próprio ou não, é obrigado a restabelecer o equilíbrio rompido..."
(Caio Mário da Silva Pereira, in "Instituições de Direito C ivil" , vol. I, 2- edi
ção, pág. 458)

"Toda reparação se efetiva no sentido da restauração do estado anterior à 
lesão..." (José de Aguiar Dias,/n "Da Responsabilidade C ivil" , Ed. Forense, 8" 
edição, pág. 846).

"O  acontecimento danoso interrompe a sucessão normal dos fatos: o dever 
do indenizante, em tal emergência, é provocar um novo estado de coisas que 
se aproxime o mais que for possível da situação frustrada..." (Fischer, in 
"Reparação de Danos Civis", pág. 139, citado por josé de Aguiar Dias na obra 
mencionada acima). Os grifos nas citações acima são nossos.

6. Portanto, não resta dúvida de que o réu é responsável pelo restabelecimento, pleno e 
integral, do status quo existente na Área Indígena Vale do Guaporé até a sua invasão ilegal 
e o cortc de madeiras sujeitas ao regime de preservação permanente.
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V - D O  P E D ID O

1. Diante da clareza dos fatos e do direito aplicável à espécie, vem a autora requerer ao 
MM. Juízo que:

a) condene o réu a indenizá-la pelos prejuízos materiais decorrentes do corte ilegal de
1.800 m̂  dc mogno e cerejeira de suas terras, oficiando-se o IBAMA para que informe o 
valor comercial do m’ de madeira de lei, que deve ser multiplicado por 1.800 e acrescido 
de juros de mora, na forma da lei;

b) condene o réu a arcar com todos os custos e despesas com a elaboração e execução de 
projeto de reflorestamento da área desmatada por ele e seus prepostos, que devem ficar a 
cargo do IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis), 
tendo em vista as suas atribuições institucionais (o Decreto n® 24, de 4 de fevereiro de 
1991, em seus artigos 2® e 4®, atribui ao IBAMA a responsabilidade pela elaboração e 
execução de projetos visando a recuperação de áreas indígenas que "tenham sofrido pro
cesso de degradação de seus recursos naturais").

2. Requer ainda a autora sejam solicitadas à Secretaria da 3" Vara Federal, onde encontra- 
se o Processo n® 91.0001003-0, certidões do inteiro teor do depoimento do réu e a auten
ticação dos demais documentos anexados à presente.

3. Com fundamento no artigo 330 do Código de Processo C ivil, requer-se o julgamento 
antecipado da lide, já que as questões de fato encontram-se fartamente documentadas e 
comprovadas. Caso V. Exa. assim não entenda, protesta a autora pela produção de todas as 
provas em Direito admitidas.

4. Atribuindo o valor de Cr$ 10.000.000 à causa, requer, finalmente, a intimação do Minis
tério Público Federal para acompanhar o presente feito, a citação da União Federal e da 
Funai como litisconsortes ativas necessárias, já que as terras indígenas são bens da União 
(art. 20, XI, da Constituição Federal) e a Funai é o órgão federal responsável pela sua 
proteção (art. 1®, b ,da Lei 5 .371/67),eacitaçãodo réu, para, se quiser, contestar o pedido, 
sob pena de confesso e, ao final, seja a ação julgada totalmente procedente, com a conde
nação dos réus no pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios.

Termos em que,
Pede deferimento.

Cuiabá, 3 de maio de 1992

Juliana Ferraz R. Santilli Luiz Fernando Lemos dos Santos
O AB (DF) 10.123 OAB*(MT) 3.098
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Doc. 5: Scntvn^ci proriTidrf oin favor dos IlaliaínteMi

SEN TEN ÇA

Processo n® 
Classe V  
Autor 
Réu

92.816-0 
Ações Diversas
Comunidade Indígena Hahaintesu 
Anilton Antonio Pompermayer

Vistos,

A CO M UN IDADE INDÍGENA HAHAINTESU, subgrupo dos Nambiquaras, 
ajuizou Ação Indenizatória contra ANILTON AN TON IO  POMPERMAYER, sob a seguinte 
fundamentação: a área indígena Vale do Guaporé, localizada no Município de Vila Bela da 
Santíssima Trindade/MT, demarcada e reservada aos índios Hahaintesu, foi invadida em 
setembro de 1988, pelo Réu e seus prepostos, que extraíram dali, aproximadamente, oito- 
centas toras de madeiras nobres, causando à Autora danos que transcendem ao fator eco
nômico, por implicar na alteração do próprio ecossistema da região habitada, cujo equilí
brio é imprescindível para a subsistência da comunidade indígena.

2. Aduz que tal ato, lesador do patrimônio indígena, viola direitos que lhes fo
ram assegurados em leis (Código Florestal ■ Lei 4.771/65; Estatuto do índio - Lei 6.001/73) 
e na Constituição Federal (art. 231, § 2-), impondo-se ao seu principal praticante a obriga
ção de indenizar, como estabelece o art. 159, do Código Civil.

3. Termina solicitando a condenação do réu:
■ à indenização dos prejuízos materiais, tomando-se por base o valor comer

cial das espécies florestais extraídas, importância essa a ser corrigida monetariamente, até 
o pagamento da indenização, acrescidos de juros de mora;

- a arcar com os custos e despesas decorrentes da elaboração de projeto de 
reflorestamento da área desmatada.

4. Requer, também:
- certidões dos teores do depoimento do Réu, das declarações testemunhais e 

dos laudos periciais, juntados no Processo n® 91.0001003-0, tramitando na 3" Vara da 
Justiça Federal de Mato Grosso;

- a intimação do Ministério Público Federal para acompanhar o feito e a cita
ção da União Federal e da FUNAI, para integrarem a lide.

5. Juntou documentos (fls. 13/51).
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6. A  autora (fls. 55/56), atendendo despacho exarado na inicial, atribuiu à causa 
valor em moeda corrente e instruiu com fotocópias autenticadas (fls. 60/110) os documen
tos trazidos na exordial.

7. Apresentaram-se em Juízo a União Federal e a FUNAI (fls. 117/119 e 122). A  
primeira ratificando os termos da peça vestibular, expressando o seu interesse no feito 
como legítima proprietária do bem, objeto do "esbulho"; a segunda, requerendo o prosse
guimento do feito, com a condenação do réu.

8. O  Requerido, citado (fl. 151v®) através de carta precatória endereçada à 
Comarca de Pontes e Lacerda, apresentou contestação, por "fac-símile". Instado, mais de 
uma vez, a apresentar o original, quedou-se inerte.

9. É 0 relatório. DECIDO.

10. O  requerido apresentou contestação, via "fac-símile", e, aqui, a Secretaria 
procedeu à fotocópia, pois, como se sabe, com o passar dos dias, a tinta vai desaparecen
do, até tornar-se o escrito totalmente ilegível.

11. Instado, como já disse, a apresentar o original, não o fez, bem demonstrando 
0 desinteresse na sua defesa. Contestou a ação, portanto. Mas não o fez validamente. As
sim, nenhum valor tem a peça de fls. 124/127 e os documentos que a acompanham. Reco
nheço, em conseqüência, a revelia do requerido, nos termos do art. 319, do CPC.

12. Sabe-se que a grande adversária das populações indígenas é a especulação
econômica de que se vêem alvos as terras que ocupam, por disposição constitucional, e 
suas riquezas naturais. A  imprensa nacional informa, repetidamente, que cobiçosos madei
reiros devastam grandes extensões florestais, desajustando ecologicamente as matas e ge
rando 0 esfacelamento dos grupos, em razão do fenecimento de suas fontes de alimentação 
e de matéria-prima.

13. Insere-se nesse quadro ANILTON AN TÔN IO  POMPERMAYER (fls. 93/95), 
que confessou no âmbito do IPL, do qual originou a Ação Penal n® 91.1003-0, haver subtra
ído da área de ocupação dos Hahaintesu, toras de madeiras nobres, mas sob a alegação de 
que agira sob o amparo de um acordo celebrado com a Funai, que permitia a extração de 
madeiras do território indígena. E verdade que a FUNAI celebrara com diversas madeirei
ras contrato com esse objetivo, contudo como o acordo se firmara, possivelmente, ao arre
pio das legislações e com preterição dos interesses das comunidades, foi exarada decisão 
judicial (fls. 45/49) paralisando as retiradas. Naquela, com perspicácia o magistrado apon
tou os vícios contidos no instrumento, que passo a elencar: inexistência: de autorização do 
Poder Executivo Federal; de licitação; de prévia avaliação das madeiras e dos bens, obras 
e serviços a serem recebidos pela Funai; de plano de manejo sustentado; de inventário 
florestal; dc participação ou consentimento das tribos ou comunidades no IBDF, além da 
fundada suspeita de desequilíbrio entre o valor das madeiras indígenas e os bens, obras e 
serviços a serem entregues pelas empresas madeireiras.



14. A  liminar foi concedida em 30 de maio de 1988, nos autos da Ação Civil
Pública, promovida pelo Ministério Público Federal contra aquela Fundação e empresas 
madeireiras, entre essas, afirma individual VILSON PIOVEZAN POM PERM AYER-M ADEI
REIRA VÁRZEA GRANDENSE. Portanto, quando da invasão do espaço territorial da socie
dade Hahaintesu, em 08 de setembro de 1988, já havia medida obstaculizando a explora
ção madeireira. Por essa conduta o Réu responde criminal e civilmente, já que além da 
configuração de uma infringência à ordem jurídica, penalmente repreendida, emerge um 
ato ilícito, interferindo no universo patrimonial de terceiros. No primeiro caso, a sanção 
aplicada tem por fim reparar o prejuízo causado à sociedade; no segundo, o ressarcimento 
fixado visa à satisfação pecuniária do lesado. A respeito das duas esferas de direito em que 
incide a atitude do réu, transcrevo a opinião de Giorgio Giorgi (Teoria delia Obligazzioni, 
1929 ,t.5 , n®137, p. 106):

" ... se a proibição de ofender neminem laedere constitui um dos princípios 
fundamentais da eqüidade e da ordem social, e não acreditamos que alguém 
possa pensar de outra maneira, a justiça humana não pode tolerar que as 
ofensas fiquem sem satisfação. A  polícia preventiva e as sanções são, certa
mente. meios sabiamente dirigidos a diminuir as ofensas; mas a experiência 
demonstra, atualmente, que os olhos vigilantes da polícia, e o medo da pri
são, não bastam para enfrentar todas as paixões, a impedir todas as negligên
cias e a assegurar o respeito aos direitos alheios. Eis porque a lei c ivil tem o 
sagrado dever de restaurar o reino d f  justiça turbado pelo fato ilícito, sancio
nando a obrigação de ressarcir o dano proveniente da ofensa e ditando as 
normas com que haja de determinar-se a indenização; incumbe à jurispru
dência a necessidade de fazer aplicação, nem sempre fácil, daquelas normas 
aos casos que na prática se verifica todos os dias" (apud Anotações ao Código 
Civil Brasileiro, Darry Arruda Miranda, 3® volume, 1986, pág. 542, São Pau
lo, Ed. Saraiva).

15. Independem as instâncias. A  ação para ressarcimento de dano pode ser pro
posta, contra o responsável c ivil, ainda que contra ele esteja, também, ern curso processo 
crim inal, facultando-se ao ju iz a suspensão daquela até o julgamento final deste. Desne
cessária se torna a sustação, neste caso, porque as provas examinadas demonstram que o 
fato existiu materialmente e que o Réu foi seu autor, conforme se infere do seu interrogató
rio, perante a polícia (fls. 93/95). Ademais, tornou-se revel, de modo que têm-se por verda
deiros os fatos não contestados.

16. O  ordenamento jurídico brasileiro foi amplamente afetado pela ação devas
tadora de ANILTON ANTÔNIO POMPERMAYER, desde a Constituição Federal até o Códi
go Florestal e o Estatuto do índio. A Carta Magna reconhece aos índios (art. 231 e parágra
fos e art. 232) a posse permanente às terras que habitam de modo tradicional, embora titule 
como proprietária a União Federal, ficando frisado que tal direito não se condiciona à 
demarcação do território, mas estando a área delimitada, como a da reserva dos índios 
Hahaintesu, a detenção se mostra inquestionável. A modalidade possessória referida não 
se resume ao simples poder fático do possuidor sobre a coisa, para sua guarda e uso, mas 
em uma relação jurídica legítima com esta, fazendo jus ao usufruto exclusivo e imediato 
das riquezas nela contidas.
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17. Desse modo, o acervo florestal integrante do território tribal, dada a sua im
portância para a subsistência físico cultural da sociedade Hahaintesu, é considerado de 
preservação permanente, significando que cabe a esse grupo utilizá-lo com exclusividade 
e em seu próprio benefício, conforme disposições escritas no Estatuto do índio (Lei 6.001/ 
73) e no Código Florestal (Lei 4.771/65). Excepcionalmente essas legislações facultam às 
comunidades indígenas a exploração comercial das madeiras, subordinando-se, todavia, 
essa prerrogativa a condições que não foram preenchidas, como bem explanou o juiz prolator 
da liminar (fls. 45/59), cujos fundamentos compõem esta sentença.

18. O  certo é que os recursos naturais presentes em terras indígenas permanecem 
equilibrados, enquanto em mãos dessas populações: o modo de produção dos índios não é 
predatório, baseando-se na caça, pesca, coleta de produtos silvestres e em uma agricultura 
rudimentar, que visa, apenas, ao atendimento das necessidades básicas e imediatas dos 
grupos; soma-se a isso o natural despojamento dos membros dessa sociedade à acumula
ção desenfreada de bens, como forma de garantir o poderio econômico dentro das tribos. 
Sua economia é, tão-somente, de subsistência, o que faz com que as comunidades dotem- 
se de mecanismos próprios de distribuição eqüitativa dos recursos vitais, excedentes ou 
escassos (estes últimos frutos de causas naturais).

19. A  ganância lucrativa, alijada da cultura dos índios, manifesta-se fortemente 
nos particulares, nas empresas, nacionais e estrangeiras, que procuram dizimá-los, ora 
subliminar, ora ostensivamente.

20. Da primeira forma engendra-se maneiras aliciadoras de contato, onde se bus
ca que valores de consumo da outra sociedade sejam internalizados pelas comunidades 
indígenas que, cooptadas, não opõem resistência à subtração de seus bens. A  absorção de 
elementos culturais externos transforma-os em dóceis colaboradores da sua própria ruína 
patrimonial, levando-os, também, à perda da sua identidade social.

21. Outra forma de aniquilamento, mais declarada, direta, manifesta-se pelo as
sassinato de suas lideranças e até mesmo pela prática do genocídio, com vistas às invasões 
de terras e furto de suas riquezas. Quando isto acontece, mesmo a ferocidade e disposição 
das tribos de defenderem seus interesses e a própria vida mostram-se insuficientes ante a 
sanha dos agressores, superiores em número e em apareihamento.

"Certamente seria temerário afirmar que os índios, afinal, sobreviveram, e 
que esta é uma realidade concreta e permanente. Seria impiedoso até valori
zar demasiado o termo sobrevivência para um quadro histórico onde 95% de 
uma totalidade populacional desapareceram num período de menos de 500 
anos, Talvez o termo mais apropriado fosse rem anescência. Hoje são 
cerca de 230 .000 índios no Brasil, quando eram cinco  milhões de seres 
humanos, como se extinguiram para sempre mais de cinco  centenas de 
povos específicos, de etnias, de culturas humanas que eram produto de 
milhares de anos de evolução e adaptação ao meio ambiente físico e 
social em que vivem . A  humanidade perdeu com isso não só pelos valores e 
conhecimentos que deixaram, definitivamente, de fazer parte de seu acervo, 
como pela diminuição da diversidade biológica que possibilita maiores chances
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de sobrevivência ao Homo sapiens". (Mércio Pereira Gomes, OS ÍNDIOS E O 
BRASIL - Ensaio sobre um holocausto e sobre uma nova possibilidade de 
convivência - Ed. Vozes Ltda., Petrópolis, 1988).

22. É com o propósito de, em última análise, defesa de sua própria etnia, constan
temente ameaçada, que as comunidades indígenas passaram a se movimentar política, 
social e juridicamente, utilizando-se, por exemplo, dos recursos processuais conquistados 
na Carta Magna, como o ora examinado.

23. Aqui, se desenha a responsabilidade civil do réu, que agiu antijuridicamente, 
vulnerando a um só tempo regras constitucionais, legislação ordinárias e decisão judicial, 
ao invadir terras de propriedade da União, ocupadas pelos índios Hahaintesu, retirando 
espécies vegetais do usufruto deles, cuja manutenção se mostra im prescindível ao 
equilíbrio  ecológico do meio em que vivem , portanto, para a própria sobrevivência 
dessa população étnica. Estando demonstrado o nexo causai entre o dano e a ação 
dolosa do agente, assoma o dever de indenizar. É a teoria da responsabilidade subjeti
va, da qual ele só se exime, integralmente, na hipótese de fato advindo de caso fortuito ou 
força maior, ou praticamente em legítima defesa, exercício regular do direito ou estado de 
necessidade.

24. Essa espécie da responsabilidade c ivil, decorre de ato ilícito, está prevista no 
art. 159, do Código C ivil, nestes termos:

"Art. 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou impru
dência, violar direito a outrem, fica obrigado a reparar o dano."

25. Diante das normas aplicáveis ao caso, diante sobretudo do concludente con
junto probatório - proveniente do inquérito policial instaurado para apuração de fatos atri
buídos ao Réu, acrescido dos efeitos da revelia - indicando a relação dano-ação voluntária 
do agente, indiscutível a sua responsabilidade, senão vejamos;

1®) tornou-se revel, de modo que se reputam verdadeiros os fatos afirmados
pela autora;

2®) os depoimentos de fls. 93 a 107, colhidos no âmbito do IPL n® 00.2909-2 
dão conta de que o requerido retirou da reserva indígena as 800 (oitocentas) toras de mog
no e cerejeira;

3®) os does. de fls. 27/29/31 e 38/41 confirmam a alegação da autora.

26. Não há, pois, dúvida de que a ação dolosa ocorreu, tendo por resultado o 
prejuízo à comunidade indígena, diretamente, e, por via indireta, à União Federal, haven
do em conseqüência, a obrigação do requerido em reparar o dano.

27. Isto posto, julgo procedente o pedido para condenar o requerido a reparar o 
dano causado à autora da seguinte forma:



a) pagamento do valor correspondente a 1.800 (um mil e oitocentos) de 
madeira, da espécie mogno e cerejeira, a ser objeto de liquidação por arbitramento;

b) pagamento de toda a despesa necessária à elaboração e execução de pro
jeto de reflorestamento da área por ele desmatada, que ficará a cargo do IBAMA. Fixo, 
desde logo, o prazo de 30 (trinta) dias, para o início dos trabalhos, dos quais deve a União 
Federal participar efetivamente, bem assim o Ministério Público Federal; que deverá ser 
notificado para tanto;

c) pagamento do valor correspondcnie ao prejuízo causado ao meio ambien
te, ao "habitat" natural da comunidade Hahaintesu, excluídos os valores de que tratam as 
alíneas anteriores, o que será objeto de liquidação por artigos;

d) pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 
(dez por cento) sobre o valor da causa, a ser liquidados por cálculo do contador.

28. P. R. 1.

Cuiabá, 31 de agosto de 1993.

MARIA DIVINA VITÓRIA
Juíza Federal Substituta
em exercício na 3" Vara/MT
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Doc. 6: Parecer cio representante do .MPF sobre £i'propositura de ações 
ind(*nizalórias contra madeireiros cpie atuam pin Âreas indígenas

PRONUNCIAMENTO

M M .jU IZ ,

Em atenção ao respeitável despacho de fl. 79, o M INISTÉRIO PÚBLICO  FE
DERAL tem a dizer o seguinte:

Preambularmente, é inegável a capacidade postulatória da Cornunidade KA
TITAURLU em ajuizar a presente ação indenizatória em desfavor de SEBASTIÃO BRONSKI 
AFO N SO, capacidade esta expressamente prevista no art. 231, do capítulo destinado às 
comunidades indígenas, da Constituição Federal.

Outrossim, a Carta Magna Brasileira delega ao MINISTÉRIO PÚBLICO  FEDE
RAL em seus arts. 232, c/c o 129, V , as atribuições de defender judicialmente os interesses 
indígenas e intervir como fiscaÜzador da lei, em todos os atos do processo.
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Estudos históricos antropológicos são unânimes em afirmar que a terra assu
me, para os indígenas, fundamenta! importância, na medida em que estes mantêm, com 
ela, toda uma gama de relações intersubjetivas, onde perpassam questões, inclusive, como 
a de seu mito de origem, suas lendas, usos, costumes, tradições e até a própria organização 
social da comunidade.

E certo que a análise de tais elementos, por grande parcela da sociedade 
nacional, é extremamente conflituosa, sendo a todo instante permeada pelo senso comum 
e, principalmente pelo etnocentrismo, responsável pelo arraigado preconceito existente 
em relação às comunidades indígenas, principalmente no que diz respeito a sua necessida
de de grandes extensões de terra.

No entanto, o Direito, que tem no ilustre brocardo "justitia est constants ac 
perpetua voluntas ju s suum cuique tribuendi", o ideal de Justiça, deve estar sensível, tam
bém, aos estudos antropológicos já realizados, que dão conla de uma realidade social 
calcada na necessidade da terra para a sobrevivência física e cultural dos indígenas, reali
dade essa que está, dia-a-dia a ser brutalmente vilipendiada pelas contínuas agressões a 
seu "habitat", traduzidas nas queimadas, invasões de posseiros, garimpeiros, desmatamentos 
e depredações de áreas inteiras de floresta, que atingem imediata e diretamente aquelas 
populações: daí aplicar-se o art. 231, "caput", parágrafos 1 ® e 2®, da Constituição Federal e 
0 art. 24, da Lei n® 6001/73, que dispõe sobre o Estatuto do índio.

Neste mesmo sentido, também se torna vítima do dano perpetrado a UNIÃO  
FEDERAL, tendo em vista que é a proprietária do bem objeto do esbulho por parte do Réu, 
e, por isso, deve ser citada na qualidade de litisconsorte ativa necessária, perante esse MM 
juízo, escudada também da forma do art. 1 0 9 ,1, do pré-falado Diploma.

Com efeito, a pretensão aduzida pela Autora, acredita-se, é das mais louvá
veis e pertinentes, dado o seu objeto, que constitui em ver-se ressarcida da quantidade de 
metragem cúbica de madeiras extraídas, ilegalmente, da área indígena KATITAURLU - 
SARARE, bem assim como condenar o Réu a arcar com todos os custos e despesas com a 
elaboração e execução de projeto de reflorestamento da área por ele desmatada.

Sabe-se, não obstante a colocação acima, que o Código de Processo Penal 
Brasileiro, em seu art. 64, Parágrafo único, prevê:

"Art. 64 - (...)
Parágrafo único - Intentada a ação penal, o Juiz da ação civil poderá suspen
der 0 curso desta, até o julgamento definitivo daquela", (grifo nosso)

Todavia, há de se entender tal dispositivo como uma "facultas agendi”, uma 
faculdade que o julgador possui, ficando a seu critério julgar a ação civ il, independente
mente da ação penal, ou não.

"In casu", a natureza do ato ilícito praticado (art. 159 do Código Civil Brasi
leiro), pelo Réu, AUTORIZA, com arrimo no art. 1.525 do Código Civil Brasileiro, o pros
seguimento normal da ação de indenização, independentemente do desfecho da ação
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penal, vez que, no presente caso, está configurado o ilícito perpetrado, pelo Réu, contra o 
patrimônio público, bem assim ao direito dos índios quanto ao usufruto. Dessa maneira, 
com supedâneo do art. 159 do Código Civil Brasileiro, a!berga-se o direito da Autora, no 
art. 1518 do Códex C ivil, visto que, na medida em que se dispôs a extrair madeira nobre da 
área indígena, sabedor que era desse fato, praticou, o Réu, afora o delito de furto, ato 
ilícito, assim, vejamos:

ATO ILÍCITO - "É todo ato voluntário, omissivo ou comissivo, de que resulta 
lesào ao direito de outrem. O  mesmo que atoantijurídico". (sic) [in NUNES, 
Pedro dos Reis. Dicionário de Tecnologia jurídica. 8" ed., Rio de janeiro, 
Freitas Bastos, 1974].

"Consoante conceito que é dado pelo Direito C ivil, assim se entende toda a 
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito 
alheio ou cause prejuízo a outrem, por dolo ou culpa.
É assim a violação dolosa ou culposa do direito de outra pessoa, do qual 
decorra dano a seu titular.
Desse modo, em sentido geral, é todo ato contrário ao direito ou cuja práti
ca seja vedada por lei.
( . . . )

O  ato ilícito se resolve em responsabilidade do agente (...)
O  dolo, que estrutura a ilegalidade do ato, evidencia-se na intenção da ofen
sa ao direito ou de trazer prejuízo ao patrimônio de outrem.
( . . . )
A prática do ato ilícito cria para o agente a responsabilidade de ressarcir os 
danos promovidos, o que será determinado e regulado pela lei civil, pelo que 
se chama esta, indenização de reparação civil." [in SILVA, De Plácido e. 
Vocabulário Jurídico. 11" Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1989, vol. IV, pág. 
236] (grifos nossos).

Há, ainda, a se considerar que a derrubada inescrupulosa e indiscriminada, 
sem autorização legal, da madeira, não importando a quantidade e independentemente do 
aspecto crim inal, configura, dessa maneira, pois, consoante as definições supra menciona
das, o ilícito civil gerador da reparação do dano.

Isto porque, acaso a ação civil tenha prosseguimento somente após o julga
mento definitivo da ação penal (art. 64, parágrafo único, do Código de Processo Penal), ou, 
ainda, se for levar a efeito o processo executório de sentença, com base no art. 584, II, do 
Código de Processo C ivil, estimulará, "aci futurum", o abuso que vem acontecendo em 
casos semelhantes de furto de madeiras nobres, em áreas indígenas, dada a "sensação' de 
aparente impunidade, a que o grande lapso de tempo entre o desenrolar da persecução 
penal para o prosseguimento da ação civil dá causa, sem contar que, no decorrer desse 
tempo, os danos ao meio ambiente alcançariam um estágio tal, que se incidiria no risco de 
não mais conseguir a recuperação da área devastada.

Ao contrário, se julgada logo a ação c iv il, considerando a indenização e o 
reflorestamento da área desmatada, como conseqüências naturais da condenação do Réu,
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atíngí-l0'á diretamente em seu patrimônio, posto que responderá, por força dos arts. 159, 
1.518 e 1.525, do Código C ivil Brasileiro, pela reparação do dano causado a terceiros, "in 
casu", à comunidade indígena e à própria sociedade nacional, que têm natural direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no art. 225, da Constituição Federal. 
Referido artigo delega, ainda, ao poder público, bem como à coletividade o dever de de
fender o meio ambiente e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, tarefa que estará 
sendo totalmente levada a efeito, acaso o MM. Juízo se disponha a julgar, de logo, a ação 
civil indenizatória, cujas conseqüências terão, s/necfufa/o, tamanha repercussão junto àqueles 
que fazem a destruição do meio ambiente, visto que os seus efeitos profiláticos serão 
inibidores de outros ilícitos, ante os elevados custos financeiros decorrentes da punição, 
dissuadindo, dessa forma, novas investidas aos patrimônios do índio, da União Federal e 
da Coletividade.

Em a presente lide, há provas suficientes do ilícito de dano perpetrado, a 
exemplo do que se infere da confissão do Réu, realizada às fls. 36/38, bem como Laudo 
Pericial, às fls. 69/71, fotos de fls. 72 e 77, além de fartos depoimentos testemunhais fls. e 
f ls . , estando sobejamente comprovadas autoria e materialidade.

Ante 0 acima exposto, manifesta-se o M INISTÉRIO PÚBLICO  FEDERAL, ini
cialmente, no sentido de serem deferidos os pedidos contidos nos itens 1 e 2, da exordial 
de fls. 02/11.

Éo  Pronunciamento.

Cuiabá, 18 de novembro de 1992.

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA
PRO CURADO R DA REPÚBLICA



GUARANI - COM UNIDADES DE 
S ET E  CERRO S E DE JA G U A PIR É

Advogada responsável pela condução do caso; Ana Valéria Araújo
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Os Guarani são o maior povo indígena do Brasil, com parentes próximos em todo o cone 
sul americano, notadamente Paraguai_e Argentina. São mais de 27.000 índios, que se 
subdividem em três grupos - Kaiowá, Nandeva e M'bya, cada qual com peculiaridades 

próprias, tendo como unidade fundamental o seu sistema religioso, No passado, 
ocuparam um território vasto, mas hoje vivem em áreas muito pequenas, espalhadas do 

Rio Grande do Sul até o Espírito Santo,
Todo 0 extremo-sul do Mato Grosso do Sul era tradicionalmente ocupado por comunida

des Guarani Kaiowá e Nandeva. No entanto, em razào da política de aldeamentos ali 
fortemente implantada pelo antigo SPI, grande parte das terras Guarani foram ‘ 

liberadas para a exploração agropecuária e ilegalmente tituladas 
pelo entâo estado do Mato Grosso, gerando um acúmulo de problemas e conflitos 

fundiários até hoje nào resolvidos,
A  FUNAI só iniciou o processo de identificação dessas terras na década de 80. Nessa 

ocasião, elas já se encontravam completamente retalhadas e invadidas por posseiros e 
fazendeiros, que, invariavelmente, iam à Justiça e obtinham decisões contrárias à 

FUNAI e aos próprios índios.



Em julho de 1990, o Projeto YVY-KATU (PKN/CTI/ANAI-RS) propôs ao NDI um 
trabalho conjunto com vistas a buscar soluções para os problemas enfrentados 
pelos Guarani no Mato Grosso do Sul, então em situação alarmante. Os Guarani 
estavam se tomando conhecidos pelo crescente número de suicídios registrados 
dentre os seus membros, resultado, segundo estudiosos, do desespero desse povo 
diante da impossibilidade de viver segundo seus usos. costumes e tradições. 

Devido a dificuldades transitórias do PKN, real interlocutor da questão, sò em 1992, 
o NDI pôde tomar as primeiras medidas concretas a esse respeito.

No Mato Grosso do Sul, existem cerca de 25 comunidades Guarani vivendo prova
velmente nas menores áreas reconhecidas aos índios em nosso pais. Pelo menos 
três dessas comunidades não tiveram ainda suas terras identificadas, tendo que 
viver em áreas de outros enquanto aguardam o reconhecimento governamental. As 
demais comunidades, embora tenham terras demarcadas e homologadas, nem sem
pre as podem ocupar, por estarem total ou parcialmente invadidas. As que não 
estão invadidas, no geral, enfrentam sérios problemas de superpovoamento, já que 
têm servido de refúgio às comunidades impedidas de ocupar os seus próprios ter
ritórios.
Ao NDI, no entanto, não seria possível abarcar todas essas questões, razão pela 
qual optamos por limitar nossa atuação direta aos casos das Comunidades de 
Jaguapiré e de Sete Cerros, tidos como os mais urgentes à epoca. Quanto aos 
demais, passamos a acompanhar os processos levados a cabo pelos representan
tes do MPF em Campo Grande, inicialmente o Dr. João Heliofar de Jesus Villar e 
depois, 0 Dr. Elton Ghersel.
A atuação nesses casos exigiu a contratação de um advogado em São Paulo, o Dr. 
João Win ter, que nos assessorava no acompanhamento dos processos em curso no 
TRF da 3" Região (competente para rever as decisões emitidas pela Justiça Federal 
no Mato Grosso do Sul). Também contamos com a assessoria de advogados em 
Campo Grande para os processos a nivel local - mais recentemente, a Dr" Luzia 
Cristina Pamplona. Em Brasília, contratou-se temporariamente o Dr. Júlio Boeng 
para acompanhar o caso no STJ.
Os casos de Sete Cerros e Jaguapiré, devido às suas especificidades. demandaram 
estratégias e tratamento bastante distintos de nossa parte. A seguir, tratamos de 
cada um deles separadamente.
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Sete  Cerros

0  CONFLITO

Estima-se que a população de Sete Cerros era de 2.000 indios até 
fins dos anos 70, quando estes começaram a ser perseguidos, expulsos e 
mortos pelos não-índios que invadiram a região. Em 1987, essa área foi 
identificada por um Grupo de Trabalho da FUNAI. O relatório de identifi
cação do Grupo, entretanto, jamais chegou a ser objeto de apreciação pelo



Grupo Interministerial (“Grupão”), que à época decidia sobre demarcação 
de terras indígenas no país. Nem mesmo as várias denúncias sobre o as
sassinato de índios de Sete Cerros, encaminhadas à FUNAÍ naquele perío
do, serviram para agilizar a questão.

Em 1991, a FUNAI constituiu um Grupo Técnico para atualizar os 
dados referentes às áreas Guarani Kaiowá e Nandeva no Mato Grosso do 
Sul e adaptá-los à nova sistemática de demarcarção, instituída a partir do 
Decreto n® 22 de 1991. Dentre essas, constava a Área de Sete Cerros, cujo 
processo estivera paralisado até então. A  esta altura, porém, a Comunida
de de Sete Cerros tinha sido integralmente expulsa de seu território, man
tendo-se fora dele por temer as ameaças e a violência dos empregados da 
empresa Sattin Agropecuária, que, a partir de 1976, passara a ocupar ile
galmente aquelas terras.

O Grupo Técnico reafirmou os limites identificados em 1987, obser
vando que “apesar da diáspora que lhes foi imposta” , a Comunidade de Sete 
Cerros conservava sua unidade política e social, aguardando apenas o reco
nhecimento governamental de suas terras para a elas retomar em definitivo.

A  Area Indígena dc Sete Cerros foi então declarada como de posse 
permanente dos Guarani Kaiowá e Nandeva por Portaria do Ministro da 
Justiça em novembro de 1991, com uma superfície aproximada de 9.003 
hectares, no município de Coronel Sapucaia. A  Portaria determinava fosse 
a mesma demarcada e dela retiradas quaisquer pessoas ou gmpos de não- 
índios. Apesar do reconhecimento oficial, a área continuou invadida sem 
que a Comunidade de Sete Cerros pudesse reocupá-la.

0  PROCESSO

0  NDI, então, propôs à Justiça Federal em Brasília, em nome da 
Comunidade, uma Medida Cautelar Inominada contra a FUNAI e a União 
visando a retirada imediata de todos os invasores da Área Indígena de Sete 
Cerros (doc. 1).

Em 17 de setembro de 1992, o Juiz da 3- Vara Federal sentenciou, 
acatando integralmente o pedido da Comunidade Indígena (doc. 2). Essa 
decisão iria ser reafirmada, em maio de 1993, peia 3“ Turma do TRF da P  
Região, que, por unanimidade, negou provimento à Remessa exoJJiciD da 
mesma (doc. 3).

Proferida a sentença em favor da Comunidade Indígena, os seus 
integrantes começaram a retomar para o território. Iniciados os preparati
vos da operação de retirada dos ocupantes ilegais daquelas terras, porém, 
a Juíza titular da 2- Vara Federal em Campo Grande acatou o pedido liminar 
da Sattin Agropecuária, nos autos de Medida Cautelar por ela proposta 
perante aquela Seção Judiciária. A  Sattin, portando título de propriedade
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incidente sobre a área indigena (nulo, por disposição constitucional), plei
teava a suspensão do processo de demarcação por parte da FUNAI e a sua 
manutenção na posse da terra.

Essa liminar interrompeu o processo de regresso da Comunidade 
Indígena às suas terras, deixando cerca de metade das famílias ilhadas 
dentro da área e as demais, proibidas de retornar. A  Comunidade de Sete 
Cerros lícou dividida e bastante fragilizada frente à nova situação.

0  representante do MPF no Mato Grosso do Sul, à época o Dr. João 
Heliofar, então, comunicou à Juíza da 2- Vara Federal cm Campo Grande a 
sentença prolatada na Cautelar em Irãmite no Distrito Federal, requerendo a 
suspensão da execução da liminar por ela concedida. Além disso, recorreu 
da sua decisão ao TRF da 3  ̂Região, que cassou-a parcialmente, também 
por liminar, garantindo a continuidade do processo de demarcação.

Não obstante, continuava o impedimento para que as famílias res
tantes retornassem ás suas terras c para que a Sattin Agropecuária fosse 
de lá removida. 0  NDI prosseguiu ajuizando, em nome da Comunidade, 
uma Ação Ordinária (doc. 4). Nesta, além da União Federal e da FUNAI, a 
Comunidade Indígena requereu a citar? o editalícia de todos os demais 
possíveis interessados, embora a Sattin Agropecuária nunca tenha apare
cido para contestar.

Enquanto tramitavam regularmente as ações de autoria da Comu
nidade no Distrito Federal, a Juíza da 2- Vara Federal no Mato Grosso do 
Sul resolveu declarar-se competente para julgar todo o caso. Isso deu mar
gem para que a Sattin Agropecuária suscitasse um Conflito de Competên
cia perante o STJ, pleiteando a anulação dos atos decisórios já  proferidos 
em favor da Comunidade Indígena e a remessa de todos os autos para 
Campo Grande.

A  Comunidade de Sete Cerros habilitou-se no processo, defenden
do a competência da Justiça Federal no Distrito Federal, bem como de
monstrando que as decisões emitidas pela 2- Vara Federal em Campo Gran
de eram nulas (doc. 5). Meses depois, o STJ entendeu ser a Justiça Federal 
de Campo Grande competente para julgar toda a questão, por ser “convenien
te” 0 andamento dos processos naquele foro, em razão da situação do imóvel. 
Contra essa decisão, a Comunidade Indígena opôs Embargos de Declara
ção (doc. 6), interpondo, em seguida. Recurso Extraordinário (doc. 7).

Nesse meio tempo, a Sattin Agropecuária protocolou um Mandado 
de Segurança perante o STF, visando anular o decreto do Presidente da 
República que homologou a Área Indigena de Sete Cerros e ainda, obter 
“incidentalmente” a declaração de inconstitucionaiidade dos §§ 1® e 2® do 
artigo 19 do Estatuto do índio e dos artigos 2®, 8® e 10 do Decreto 22/91.

A  Comunidade Indigena de Sete Cerros requereu e obteve a sua 
expressa habilitação nos autos daquele Mandado de Segurança como
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litisconsorte passiva (doc. 8). Além disso, distribuiu, por dependência a 
ele, uma Reclamação, por meio da qual pretende preservar a competência 
originária do STF, usurpada pelas decisões da 2- Vara Federal em Campo 
Grande nas ações movidas pela Sattin S/A (doc. 9).

0  Ministro Néri da Silveira, relator dos processos no Supremo Tri
bunal, concedeu a medida liminar pleiteada pela Comunidade Indigena, 
determinando o sobrestamento de todas as ações a cargo da Juíza da 2- 
Vara Federal em Campo Grande (doc. 10). Com base nisso e no entendi
mento de que essa decisão suspendia o despacho liminar daquela Juíza, que 
até então continuava a servir de obstáculo para os índios, a C'omunidade de 
Sete Cerros finalmente reingressou na totalidade de seu território, fazendo 
com que jagunços e demais empregados da Sattin de lá se retirassem.

A  Sattin reagiu à retomada das terras, requerendo e obtendo do 
Juiz Federal em Campo Grande ordem para a imediata expulsão dos índi
os. A  Comunidade Indígena peticionou, então, ao Ministro Néri da Silveira no 
sentido de que o mesmo garantisse o seu direito de permanecer na posse de 
todo o seu território até o julgamento final da Reclamação (doc. 11). O Procu
rador-Geral da República Aristides Junqueira e o Dr. Aurélio Veiga Rios, 
membro da Câmara Técnica de Defesa dos Direitos Indígenas do MPF, 
dirigiram, em nome da instituição, pedido no mesmo sentido, que foi devi
damente acatado pelo Ministro, em despacho de 21/11/94 (doc. 12).

Em dezembro de 1994, o Mandado de Segurança e a Reclamação 
foram levados a julgamento. O NDI redigiu memoriais acerca dos dois pro
cessos e apresentou-os a cada um dos Ministros do STF na véspera do 
julgamento (does. 13 e 14). Iniciada a discussão sobre o Mandado de Segu
rança, após leitura do relatório, sustentação oral por parte do advogado do 
NDI em defesa dos interesses da Comunidade Indígena e voto do Ministro 
relator pelo indeferimento do mesmo, levantaram-se diividas sobre a 
constitucionalidade do Decreto 22/91, que dera origem ao Decreto Presi
dencial em questão. As dúvidas giravam em tomo da necessidade, ou não, 
de previsão do contraditório no procedimento estabelecido naquele Decre
to, como também de uma possível nulidade decorrente do Art. 25 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias. 0  julgamento está desde 
então suspenso para que o Ministério Público Federal se manifeste sobre o 
assunto.

Jaguap iré

O CONFLITO

A  Área Indígena de Jaguapiré, de 2.089 hectares está localizada no 
município de Tacum. Nos mesmos moldes da Área de Sete Cerros, foi
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identificada por um Grupo Técnico em março de 1985, mas só em 1991 é 
que a FUNAI tomou providências efetivas quanto ao seu reconhecimento. 
Foi delimitada oficialmente por Portaria do Ministro Célio Boija em maio 
de 1992 e, depois de fisicamente demarcada, foi homologada por decreto 
do Presidente Itamar Franco.

Apesar disso, a Comunidade Indígena de Jaguapiré, cerca de 250 
pessoas, vem ocupando apenas uma pequena parcela da área reconheci
da. A  razão é que todo o restante das terras está invadido por dois fazen
deiros, que além de instalarem cercas e campos de pastagem, destruindo 
grande parte dos ervais nativos e das matas que constituem a fonte de 
subsistência da Comunidade, usaram de intimidação e meios violentos 
para de lá remover os índios mais de uma vez nos últimos anos. Os fazen
deiros contaram com decisões arbitrárias da Justiça local, que favorece
ram a sua permanência na área. u

Tudo isso se deu diante da omissão de funcionários do órgão 
indigenista, que á época nada fizeram para evitar o esbulho sofrido pelos 
indios.

Após a Portaria Ministerial que delimitou a área, a Comunidade, 
que se encontrava espalhada por outras áreas Guarani no Mato Grosso do 
Sul, retomou por conta própria ao seu território, instalando-se em pequena 
parte da área reivindicada por uma das fazendas. A  FUNAI iniciou, então, a 
demarcação física da mesma, que foi temporariamente interrompida nos li
mites da outra fazenda, em face de liminar concedida pelo Juiz da Comarca 
de Iguatemi, nos autos de uma ação possessória movida pelo fazendeiro.

A  demarcação foi posteriormente retomada em razão de nova 
liminar, desta feita, concedida pela Justiça Federal em Medida Cautelar 
proposta pelo MPF. Esta última liminar, entretanto, só permitiu que a 
FUNAI retomasse a demarcação, estabelecendo que os índios não deveri
am retomar aquela área enquanto não houvesse uma decisão final acerca 
da questão possessória.

Os indios, portanto, continuam limitados à parte da primeira fa
zenda, cujo “proprietário” tenta também obter da Justiça ordem para a 
retirada dos mesmos.

0  PROCESSO

O NDI passou a representar a Comunidade de Jaguapiré logo após 
ter sido proferida sentença pelo Juiz da Comarca de Iguatemi, deferindo a 
manutenção de um dos fazendeiros na posse de parte da área indígena. 
Apelamos, então, em nome da Comunidade, para o TJ, alegando primordi
almente a incompetência absoluta da Justiça Estadual no caso, em face 
da Constituição Federal de 1988 (doc. 15).
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0  TJ do Mato Grosso do Sul absurdamente não deu provimento à 
apelação, entendendo, de antemão, que se tratava de terra de particular 
invadida por indios. Aliás, neste caso, a Justiça Estadual partiu sempre 
dessa premissa, sem cogitar questioná-la diante das inúmeras provas em 
contrário. Contra essa decisão, interpusemos Recursos Especial (doc. 16) 
e Extraordinário (doc. 17). 0  primeiro deles não foi admitido, mas o segun
do foi enviado ao STF (doc. 18). No Supremo Tribunal, foi distribuído ao 
Ministro Celso de Mello para relatoria, que o recebeu e emiou à Procura- 
doria-Geral da República para parecer.

Com relação à outra fazenda, o NDI passou a representar a Comu
nidade no momento em que já  havia uma sentença contrária aos índios, 
emitida pela Justiça Federal cm Campo Grande, e uma apelação trami
tando perante o TRF da 3- Região, interposta pelo Dr. Jorge Nei Rodrigues, 
até então advogado dos indios.

A  partir dai, passamos a acompanhar o andamento daquele pro
cesso no Tribunal de São Paulo e de vários outros que se agregaram a este. 
A  questão esteve anos a espera de encaminhamento por parte do Juiz 
Pedro Rotta, relator do caso, e foi finalmente julgada em dezembro de 1994. 
O Tribunal decidiu anular a sentença contrária aos índios e remeter o 
processo de volta à Vara de origem, na Justiça Federal em Campo Grande, 
que deverá agora proferir uma nova decisão.
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Dor. 1: Petição inicial da Medida Cautelar Inominada proposta peia 
Comunidade de Sete Cerros perante a Justiça Federal no Distrito f ocieral

Exm o. Sr. D r. Ju iz  Federal d a  V a ra  no D istrito Federal

A  CO M UN IDADE IN D IGEN A DE SETE CERROS, grupo Gua- 
rani-Kaiowá e Nandeva, com legitimidade para ingressar em juízo garantida pela Constitui
ção Federal, artigo 232, representada segundo seus usos, costumes e tradições por Luciano 
Valiente, portador da Carteira de Identidade da FUNAI n- 20769, expedida em Campo 
Grande (MS), e Silvarina Martins, portadora da Carteira de Identidade da FUNAI n® 6546, 
também expedida pela FUNAi em Campo Grande (MS), brasileiros, casados, residentes e 
domiciliados na Área Indígena Sete Cerros, município de Coronel Sapucaia, no Estado do 
Mato Grosso do Sul, por seus advogados ao final assinados (instrumento público de manda- 
lo e substabelecimento inclusos, does. n® 1 e 2), com escritório profissional no S.C .S. Qua
dra 06, Bloco A, Ed. josé Severo, sala 303, Brasília, DF, onde recebem notificações e 
intimações, vêm à Vossa presença, com fundamento nos artigos 796 e seguintes do CPC, na 
Lei 6.001, de 19/12/73 (Estatuto do índio), nos artigos 231 e seguintes da Constituição Fede
ral e demais legislação pertinente, propor a presente

M EDIDA CAUTELAR INOM INADA 
COM  PEDIDO  DE LIM INAR "IN AU D ITA  ALTERA PARS"

de natureza preparatória, contra a União Federa! e a FUNAI - Fundação Nacional do índio, 
a primeira a ser citada através da Procuradoria da República no Distrito Federal, Av. L/2 Sul, 
Q . 603/604, e a segunda através de seu presidente, no Edifício "Lex", 3® andar, sito no SEP, 
Quadra 702 Sul, nesta capital, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos.
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l - D A S  C U S T A S  JU D IC IA IS

1. Inicialmente, destaca a autora a necessidade de que seja dispensada do pagamento de 
taxa judiciária e de outras custas processuais, o que ora se requer, com base no disposto no 
artigo 61 da Lei 6.001, de 19/12/73 (Estatuto do índio):

"Art. 61 - São extensivos aos interesses do Patrimônio Indígena os privilégios 
da Fazenda Pública, quanto à impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, 
ações especiais, prazos processuais, juros e custas."

II - D A  LE G IT IM ID A D E  D A  C O M U N ID A D E  IN D ÍG E N A

1. A  legitimidade das comunidades indígenas para ingressar em juízo em defesa de seus 
direitos decorre do artigo 232 da Constituição Federal, que dispõe expressamente:

"Art. 232 - Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas 
para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o 
Ministério Público em todos os atos do processo."

2. Portanto, 0 texto constitucional permite, expressamente, que os índios promovam a defe
sa judiciai de seus interesses, exercendo todos os seus direitos e deveres processuais.

III - D A  C O M P E T Ê N C IA

1. A competência da Justiça Federal resulta dos artigos 21, XI e 109, XI, da Carta Magna. A 
escolha da Seção Judiciária do Distrito Federal é deixada a critério do autor da ação, segun
do 0 artigo 109, §2®, já que a União Federal figura no pólo passivo e a ré FUNAI tem sede na 
Capital da República (Código de Processo C ivil, art. 100, IV, a).

IV  - O S  G U A R A N I D O  M A T O  G R O S S O  D O  SU L

1. Os Guarani do MS pertencem aos sub-grupos Kaiowá (ou Pai Tavyterã) e Nandeva. O 
terceiro sub-grupo Guarani - os Mbyá-habita os Estados do Espírito Santo até o Rio Grande 
do Sul, principalmente nas serras próximas ao mar. Cada grupo Guarani possui pecu liari
dades próprias, mantendo como unidade fundamental o seu sistema religioso.

2. No MS, os dois sub-grupos Guarani somam cerca de 20.000 indivíduos, sendo que os 
Kaiowá são majoritários. Seu território tradicional, neste Estado, compreende o extremo sul, 
desde o rio Apa (norte), a divisa fronteiriça com o Paraguai (oeste), o rio Paraná (sul) e o rio 
Ivinhema (leste). Estão espalhados por várias áreas indígenas, entre elas Sete Cerros, Dourados, 
Guasuti, Jaguapiré e Jaguari. Juntos, os Guarani constituem o maior povo indígena do Brasil.

V  - D A  IN V A S Ã O  D A  Á R EA  IN D ÍG E N A  SETE C ER R O S

1. Em 26 de novembro de 1991, o ministro da Justiça fez publicar no D .O .U . a Portaria 
n® 602, que reconhece a Área Indígena Sele Cerros, com 9.003 hectares, como de ocupa
ção tradicional e permanente da Comunidade Indígena Kaiowá-Nandeva. A  portaria afir



ma que o reconhecimento das terras indígenas "visa assegurar apoio e proteção" aos 
índios e proíbe o ingresso, trânsito ou permanência de quaisquer pessoas ou grupos 
não-índios dentro de seu perímetro (doc. n® 3). A portaria m inisterial se baseou em 
parecer e memorial descritivo de Grupo Técn ico  (does. n® 4 e 5) encarregado pela 
FUNAI de realizar os estudos etno-históricos, sociológicos, cartográficos e fundiários 
necessários à identificação da área indígena, obedecendo-se, assim, o procedimento 
estabelecido pelo Decreto n®22, de 04/02/91, que regula a demarcação administrativa das 
terras indígenas no Brasil.

2. Apesar de seu reconhecimento oficial, a Área Indígena Sete Cerros está completamente 
invadida por fazendeiros, seus prepostos e outros ocupantes não-índios. De forma violenta 
e ilegal, eles impedem a entrada e a permanência da comunidade indígena dentro de suas 
próprias terras, em flagrante desrespeito aos direitos assegurados peia Constituição Federal 
e pelo Estatuto do índio. Os índios sofrem todo tipo de ameaça e constrangimento por parte 
dos ocupantes ilegais de suas terras, e são forçados a deixá-las, expulsos de seu próprio 
território tradicional. Esta situação é narrada pelo administrador-regional da FUNAI em 
Amambai (MS), Luiz César de Azambuja Martins, em relatório datado de 08/07/92 (doc. 6). 
Ele finaliza o seu texto dizendo que "os índios não podem mais esperar", e pede "uma 
posição urgente quanto às medidas que deverão ser tomadas". "Caso contrário, as trágicas 
mortes que vêm ocorrendo aumentarão, com conseqüências irreversíveis e irreparáveis para a 
comunidade indígena", afirma. Os índios têm tentado, incessantemente, voltar à sua área e 
são rechaçados, perseguidos e humilhados. Suas plantações, pomares e cercas são destruídos, 
suas casas derrubadas e queimadas. Reconstroem suas moradias e benfeitorias, que são 
novamente destruídas e novamente reerguidas, numa situação de conflito permanente.

3. Os ocupantes ilegais das terras indígenas promovem, com freqüência, atentados violen
tos contra as aldeias. Esses trágicos acontecimentos são denunciados pelas lideranças indí
genas (does. 7 e 8) e relatados pelo próprio órgão indigenista nos diversos documentos 
anexados a esta. Lamentavelmente, já se tornaram fatos públicos e notórios. Entre eles, 
destaca-se o assassinato do líder religioso Guarani júlio Campos, mais conhecido como 
"Morenito", de sua esposa, Gregória O liveira, e de uma das filhas do casal, investigado em 
inquérito da Polícia C ivil de Coronel Sapucaia, MS (doc. 9). Outro incidente dramático foi 
o disparo de dois tiros de revólver contra o índio Ataíde, atingido no braço e na cabeça. 
Conforme relato antropológico do órgão indigenista, (que também consta do doc. 9), "Ataíde 
é uma prova viva da violência sofrida por essa comunidade indígena, pois, além do braço 
paralítico, o projétil que o atingiu na cabeça ainda se encontra alojado no lugar".

4. Os integrantes do Grupo de Trabalho da FUNAI que em 1987 foi encarregado de identi
ficar e delimitar a Área Indígena Sele Cerros, descrevem, em relatórios (does. 10 e 11), o 
constrangimento e as graves ameaças feitas pelos invasores da área. Alguns índios narraram 
aos técnicos da FUNA! que os invasores tentaram obrigá-los, sob ameaça, a se esconder, 
para que o órgão indigenista não encontrasse índios na área e não a reconhecesse como 
terra indígena. Outros índios se limitavam a perguntar; "Mataram o Morenito, gente boa... 
Será que punirão quem matou o Morenito? Como o Morenito, muitos índios morreram 
lá ..." . Alguns índios disseram que procuram fazer suas roças em lugares mais reservados, 
temendo ser "descobertos" pelos invasores, que, quando as encontram, mandam passar o 
arado sobre as mesmas. Temendo represálias, os índios só prestaram informações à FUNAI
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com a garantia de anonimato. Farto desta situação, o cacique do Sete Cerros, Silvano Valiente, 
antes de se suicidar, escreveu uma carta ao presidente da FUNAI (doc. 8, já citado) em que 
denuncia as violências praticadas pelos invasores das terras indígenas, relatando assassina
tos de famílias inteiras de índios e a destruição de suas casas.

V I - A  T R Á G IC A  O N D A  DE S U IC ÍD IO S  EN TR E O S  ÍN D IO S  G U A R A N I

1. A situação desesperadora em que se encontra a comunidade indígena Guarani/Kaiowá- 
Nandeva, com suas terras invadidas, esbulhadas e deterioradas, gerou uma intensa onda dc 
suicídios. Estes são cada vez mais frequentes entre os jovens indígenas, que se sentem 
humilhados e desestimulados pela invasão e perda dc seus territórios tradicionais. Só no 
ano passado, ocorreram 20 suicídios e 31 tentativas de suicídio, por enforcamento e por enve
nenamento, nas aldeias de Dourados, Poito Lindo, Amambai, Pirakuá, Takuapiry e Caarapó. 
Este ano, já ocorreram 3 suicídios só na Área Indígena Sete Cerros. Ao todo, cerca de 70 índios 
cometeram suicídio no sul do MS nos últimos quatro anos. Os gráficos e relações elaborados 
pela FUNAI, mostrando o número de suicídios e de tentativas não-consumadas nas aldeias 
Guarani, são estarrecedores!! (does. 1 2 ,1 3 ,14e 15). Na aldeia Sele Cerros, merece destaque 
0 suicídio por enforcamento do cacique Silvano Valiente, que não conseguiu suportar as pres
sões e expulsões dos invasores ilegais das terras Guarani, por um lado, e as exigências de 
soluções urgentes de sua própria comunidade, por outro lado (doc. 9, já citado). Os suicídios 
dos índios Guarani foram registrados nas páginas de vários jornais brasileiros (does. 16 a 
40) e chegaram à revista norte-americana "Newsweek" (doc. 41).

2. Os antropólogos e psicólogos que estudaram os suicídios Guarani são unânimes em 
apontar a invasão e a espoliação das terras tradicionais desse grupo indígena como algumas 
das causas principais desses atos extremos. Indagados sobre possíveis soluções para o pro
blema, eles são igualmente unânimes em recomendar a demarcação definitiva das terras 
Guarani, com a conseqüente retirada de todos os seus invasores ilegais e a retomada de 
suas atividades tradicionais de subsistência.

3 .0  antropólogo Celso Shitoshi Aoki, membro do Conselho Estadual dos Direitos do índio 
da Secretaria de Justiça do Estado do MS, faz o seguinte relato da situação: (doc. 42)

"Os suicídios de Dourados (também uma área Guarani) têm sido atribuídos a 
fenômenos do tipo: "aculturação, perda de identidade, desagregação cultural 
(tradição, religião, etc) e outros que, de maneira geral, subestimam a capacidade 
dos Guarani de restabelecer o seu esquema sócio-político de manutenção de sua 
identidade étnica. No entanto, para que isto ocorra, é necessário que os Guara
ni disponham do recurso vital: a terra. É o espaço onde os Guarani realizam o 
seu modo de ser, de viver, da tradição, dos costumes (vide nota), o seu Tekoha. 
Não se trata de qualquer lugar, mas aquele determinado pelo seu Tekoha e sob 
determinadas condições físicas e ecológicas." (1® parênteses e griíos nossos)

Mais adiante cm seu relatório, Aoki enfatiza que:

"Conforme texto constitucional, cabe antes de tudo, que o governo federal 
promova as demarcações definitivas das terras Guarani do MS, sem as quais



todas e quaisquer iniciativas propostas de solução tendem ao fracasso, a 
longo prazo."

4. Já o antropólogo Alceu Cotia Mariz, coordenador do Grupo Técnico instituído pela FUNAI 
para estudar o caso Guarani, assim se posicionou, em relatório enviado pelo Presidente da 
FUNAI, Cantídio Guerreiro Guimarães, ao ministro da Justiça: (doc. 43)

"Constata-se, pois, que a crise social porque passam os Guarani Kaiowá é 
uma conseqüência provocada pela inexistência do espaço físico necessário
para a sobrevivência conforme seus costumes e tradições...........
Uma vez proporcionadas as condições de ocupação de suas terras, dado o 
contexto de espoliação de que foram vítimas por muitas décadas, os Guarani 
saberão retomar o equilíbrio cm suas r e l a ç õ e s , (grifos nossos)

5. A  situação-limite em que se encontram os Guarani-Kaiowá também foi descrita pela 
psicóloga Maria Aparecida da Costa Pereira, designada pela FUNAI para estudar o caso, 
em parecer encaminhado pelo presidente do órgão indigenista, Cantídio Guerreiro Guima
rães, à Procuradoria Geral da República em Brasília: (doc. 44)

"Esse número elevado de suicídios e de tentativas, entre os adolescentes Gua
rani-Kaiowá e alguns Terena, traduz-se em mensagens de pedido extremo, a 
sua sociedade, já que consideram não mais disporem, eles (adolescentes) de 
suas forças emocionais, foites no adolescente. As lideranças repassam essas 
mensagens para a sociedade não-índia, em particular ao órgão tutor, sob a 
forma de exigência de auxílio e apoio. Esse duplo alerta espelha uma crise dc 
exasperação coletiva, onde a angústia social prolongada pode levar a Comu
nidade de Dourados a um descontrole maior de impulsos vitais, chegando até 
a um possível suicídio coletivo."

V ll - D A  IL E G A L ID A D E  D A  IN V A S Ã O  D A  Á R EA  IN D ÍG E N A  SETE C E R R O S

1. A  Constituição Federal, em seu artigo 23 1 ,6  bastante clara:

"§2® - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua 
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes".
§4® - As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os 
direitos sobre elas, imprescritíveis.
§5® - É vedada a remoção dos grupas indígenas de suas terras, salvo, ad 
référendum do  Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que 
ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do país, após 
deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o re
torno imediato logo que cesse o risco."
§6® ■ São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que te
nham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere 
este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o
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que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a 
indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às 
benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé.

2 .0  Estatuto do índio (Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973) também não deixa margem 
a dúvidas quando estatui que:

"Art. 24 - O  usufruto assegurado aos índios ou silvícolas compreende o direi
to à posse, uso e percepção das riquezas naturais e de todas as utilidades 
existentes nas terras ocupadas, bem assim ao produto da exploração econô
mica de tais riquezas naturais e utilidades."

"Art. 38 - As terras indígenas sâo Inusucapíveis"...

3. A  jurisprudência é absolutamente pacífica na interpretação desses dispositivos: 

EMENTAS:
a) "Inocorre cerceamento de defesa quando as questões de fato agitadas no 
processo se encontram provadas por via documentai, autorizando o julga
mento antecipado da lide.
E impossível a constituição do direito de posse por particular sobre gleba 
ocupada por comunidade indígena desde tempos Imemoriais.
Reconhecida em outra ação judicial que a área em que pretendem ter posse 
os autores integra reserva indígena, constatada em procedimento administra
tivo regular, nega-se a proteção possessória.
Apelação desprovida."
(Apelação Cível n® 89.01.221411 -PA. Relator: Juiz Vicente Leal, Apelantes: 
Valdemar Hanneman e outros. Apelados: FUNAI e União Federal, Data de 
publicação no DJ: 06/08/90)

b) As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis. Sâo nulos os atos que 
tenham por objeto domínio e posse dessas terras, sem que seus ocupantes 
tenham direito a qualquer ação ou indenização contra a União e a FUNAI. O
objetivo da norma constitucional, ao transformar as áreas ocupadas pelos índios 
em terras inalienáveis, foi o de preservar o habitatóe uma gente, sem cogitar de 
defender a sua posse, mas dentro do sadio propósito de preservar um patrimônio 
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 silv íco las, ou transferi-las a terceiros." 
(Apelação C íve l n® 31 .078-M T. Relator: Juiz Adhemar M arinho, Apelan
tes: José Pinto e sua mulher. Apelada: FU N AI, Data de publicação no D|- 
21/05/81)

c) 1. Os índios Pataxós vagueavam pelo sul da Bahia, onde tinham seu 
habitat, e se fixaram, posteriormente, em área do atual Município de Pau 
Brasil, que lhe veio ser reservada, em 1926, pelo Governo daquele Estado- 
Membro.



2. Os Pataxós não abandonaram suas terras. Foram, sim, sendo expulsos 
por fazendeiros, que delas se apossaram, utilizando-se de vários meios, 
inclusive a violência. A posse dos índios era permanente. A do réu precá
ria, contestada.
3. Indenização concedida, observando-se, no entanto, o §2® do art. 198 da 
CF/69.
4. Apelação denegada."
(Apelação Cível n® 89 .01 .01353-BA, Relator: Juiz Tourinho Neto, Apelantes: 
Jener Pereira Rocha e Estado da Bahia, Apelada: FUNAI, Data da Publicação 
no DJ:06/05/91)

4. Ouçam-se, ainda, os ensinamentos do Professor José Afonso da Silva sobre as terras 
indígenas, em sua obra clássica "Curso de Direito Constitucional Positivo" {Ed. Revista dos 
Tribunais, 7" ed., pág. 717)

"Declara-se, em primeiro lugar, que essas terras são bens da União (art. 20, 
XI). A  outorga constitucional dessas terras ao domínio da União visa precisa
mente preservá-las e manter o vínculo que se acha embutido na norma, quan
do fala que são bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios, ou seja, cria-se aí uma propriedade vinculada ou propriedade reserva
da para o fim de garantir os direitos dos índios sobre ela. Por isso, são terras 
inalienáveis e indisponíveis e, os direitos sobre elas, imprescritíveis."

5. Vê-se que o direito das comunidades indígenas à posse permanente de suas terras - 
inalienáveis, indisponíveis e inusucapíveis - e ao usufruto exclusivo das riquezas naturais 
nelas existentes são de uma clareza meridiana, e plenamente assegurados pela Carta Mag
na. As invasões de áreas indígenas por posseiros, fazendeiros e quaisquer outros lurbadores 
ou esbulhadores são absolutamente ilegais. Particularmente grave é o fato de que se trata 
de ocupantes de má-fé, pois a Área Sete Cerros já está reconhecida oficialmente, por por
taria publicada no Diário Oficial, não podendo ninguém alegar que não tem conhecimento 
de seu caráter indígena.

6. Assim sendo, sob nenhum pretexto ou justificativa podem as gravíssimas violações aos 
direitos indígenas ser toleradas pela União Federal e pela FUNAI, conforme se demonstrará 
a seguir.

V III - D A  O M IS S Á O  D A  FU N A I E D A  U N IÃ O  FED ER A L

1. Apesar de ter pleno conhecimento da dramática situação cm que se encontra a comuni
dade indígena, expulsa de suas próprias terras, a FUNAI não tomou, até o momento, ne
nhuma medida concreta para retirar os invasores da Área Indígena Sete Cerros, furtando- 
se, assim, ao exercício do poder de polícia que lhe é conferido por lei.

2. Em ofício ao ministro da justiça, o próprio presidente da FUNAI, Sydney Possuelo (doc. 
45), reconhece que a comunidade "continua impossibilitada de usufruir da posse reconhe
cida por V . Exa. através de Portaria Ministerial", e atribui essa circunstância à "resistência 
armada dos pretensos proprietários da área".
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3. Ora, a FUNAt é o órgão de defesa das comunidades indígenas, e, de acordo com a Lei 
5.371, de 5 de dezembro de 1967, tem entre suas finalidades: "garantir a posse permanen
te das terras habitadas pelos índios e o usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas 
as utilidades nelas existentes" (art. 1 b) e "exercitar o poder de polícia nas áreas reserva
das e nas matérias atinentes à proteção do índio" (art. 1° VII).

4. Já o Estatuto do índio (Lei 6.001/73), procurando garantir ao órgão indigenista condições 
para o desempenho de suas funções, dispõe, em seu arligo 34: "O  órgão federal de assis
tência ao ínrlin poderá solicitar a colaboração das Forças Armadas e Aiixiliares c da Polícia 
Federal, para assegurar a proteção das terras ocupadas pelos índios e pelas comunidades 
indígenas".

5. Cabe à FUNAI solicitar.a ajuda dos órgãos competentes para que possa promover a 
retirada dos invasores ilegais da Área Indígena Sete Cerros. Ao invés disso, o óigao protetor 
assiste passivamente a invasão do território indígena e a dilapidação de seus recursos natu
rais por ocupantes de má-fé.

6. Tem sido igualmente omissa a União Federal, a quem compete "proteger e fazer respei
tar" todos os bens das comunidades indígenas (art. 231, caput, da CF) e assegurar proteção 
ao patrimônio público, já que as terras indígenas são bens de domínio da União (artigo 20, 
XI, da CF).

7. O  dever da União de proteger as terras indígenas é concorrente e supletivo ao do órgão 
indigenista, conforme estabelecem a parte final do artigo 25 da Lei 6.001/73 ("sem prejuí
zo das medidas cabíveis que, na omissão do referido órgão, tomar qualquer dos Poderes da 
República") e os artigos 2-, IX e 36 do mesmo diploma legal:

"Art. 2- - Cumpr^à União, Estados e M unicíp ios...:
IX - garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da Constituição, 
a posse permanente das terras que habitam, reconhecendo-lhes o direito ao 
usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas 
terras existentes;"

"Art. 36 - Sem prejuízo do disposto no arligo anterior (que atribui ao órgão 
indigenista o dever de defender judicial e extra-judicialmente os direitos dos 
índios), compete à Uniào adotar as medida.s administrativas ou propor, por 
intermédio do Ministério Público Federal, as medidas judiciais adequadas à 
proteção da posse dos silvícolas sobre as terras que habitem", (parênteses e 
griíos nossos)

8. Os representantes da União Federal não tomaram qualquer medida, administrativa ou 
jud icial, para assegurar aos índios Cuarani/Kaiowá-Nandeva a posse sobre suas terras e o 
usufruto exclusivo das riquezas naturais nelas existentes, faltando, assim, a dever cxpres- 
samentc prescrito em lei. Como não poderia deixar de ser, as maiores vítimas da inércia 
oficial são os índios Guarani, que se vêem inibidos e confrontados com um número 
assustador de invasores em suas terras, que ameaçam a sua própria sobrevivência física e 
cultural.
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IX - D O  F U M U S  B O N I IU R IS

1. Os direitos das comunidades indígenas à posse permanente e ao usufruto exclusivo de 
suas terras são irrefutáveis, assim como a sua legitimidade para exigir da União Federal e da 
FUNAI medidas concretas que lhes garantam esses direitos. A  farta legislação citada con
fere amplo respaldo juríd ico  ao pleito da comunidade autora, estando plenamente aten
dido 0 requisito da "aparência do bom direito", necessário à concessão de medida cautelar 
provisória.

X  - D O  P E R IC U L U M  IN  M O R A

1. Os perigos decorrentes da invasão da Área Indígena Sete Cerros são evidentes e se agra
vam a cada dia. O  número de invasores cresce cada vez mais e se não forem tomadas, 
de imediato, medidas jud ic ia is , as invasões assumirão proporções incontroláveis, as
sim como a dilapidação e usurpação ilegais das terras indígenas. Motivados pela ati
tude passiva do Poder Público, os invasores só tendem a se m ultip licar na reserva 
indígena. Além disso, a retirada dos invasores se tornará cada vez mais cara, complicada 
e dispendiosa.

2 .0  número de suicídios entre os jovens Guarani-Kaiowá cresce assustadoramente. Deses
perados pela perda de suas terras tradicionais e pelas gravíssimas violências - físicas e 
morais - de que são vítimas, os índios perdem a sua razão de viver. Eles não podem mais 
suportar a inércia oficial e a ausência absoluta de qualquer iniciativa da União e da FUNAI 
para retirar os invasores de suas terras. Além disso, os relatórios já citados dão conta do 
risco de um suicídio coletivo, bem como da iminência de violento conflito, com perda de 
inúmeras vidas. Logicamente, a perda de vidas é algo irreparável e irreversível, razão pela 
qual se necessita de medidas imediatas.

3. O  professor Humberto Theodoro Júnior ensina em sua obra "Processo Cautelar" (4" edi
ção, pág. 77) que:

"Para obtenção da tutela cautelar, a parte deverá demonstrar fundado temor 
de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias 
de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de 
perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das 
pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz atuação do pro
vimento final do processo principal."

4. No caso presente, estão fartamente comprovados o risco iminente e o fundado temor de 
que novas invasões ocorram, novas violências sejam praticadas e de que mais índios recor
ram à morte voluntária enquanto aguardam providências oficiais. O provimento final que 
será requerido no processo principal - ou seja, a obrigação de demarcar fisicamente a reser
va indígena e a permanente vigilância e fiscalização de suas terras - terá a sua eficácia e 
importância extremamente reduzidas se até lá a população indígena estiver praticamente 
extinta ou sensivelmente reduzida. Afinal, de que adiantará proteger e demarcar fisicamen
te a Área Sete Cerros, quando os índios não mais lá estiverem para usufruir de direitos que 
lhe são assegurados constitucionalmente?



5. O  risco de mutação das pessoas - a que se refere o Prof. Humberto Theodoro - é, neste 
caso, algo infinitamente mais grave. É o risco de que os índios não existam mais - ou estejam 
reduzidos a números ínfimos - quando a União e a FUNAI finalmente resolverem cumprir as 
suas atribuições legais, proteger suas terras e demarcá-las fisicamente. Em suma, o processo 
principal estará grave e irremediavelmente prejudicado se não for concedida medida cautelar 
determinando a retirada imediata dos invasores das terras indígenas.

X I - D A  A Ç Ã O  P R IN C IP A L

1. A  presente medida cautelar tem natureza preparatória. A autora ajuizará, no prazo pre
visto pelo artigo 806 do Código de Processo C iv il,e  com fundamentos nos artigos 287, 644 
e 645 do mesmo diploma legal, a competente ação cominatória, com os objetivos de: a) 
determinar à FUNAI que exerça efetivamente o seu poder de polícia sobre a Área Indígena 
Sete Cerros, mantendo vigilância permanente sobre a área e impedindo que terceiros a 
invadam e destruam seus recursos naturais, cumprindo, assim, o seu dever legal; b) determi
nar à FUNAI que faça a demarcação física da área, com a cominação de pena pecuniária por 
dia de atraso no cumprimento da sentença. A publicação da portaria ministerial n® 602, que 
reconheceu oficialmente a Área Indígena Sete Cerros e a declarou de ocupação tradicional e 
permanente indígena, não é suficiente para garantir, na prática, a proteção das terras indígenas 
contra invasores - principalmente se eles se recusam a deixá-las voluntariamente. Para se 
assegurar a posse permanente e o usufruto exclusivo dos índios sobre suas terras, é fundamen
tal a demarcação física da área, ou seja, que sejam colocados os marcos e placas fixando os 
seus limites. O  Decreto n® 22, de 04/02/91, que regula o processo de demarcação das áreas 
indígenas é bastante claro: uma vez reconhecida oficialmente por portaria do ministro da 
justiça, a área indígena será demarcada fisicamente pelo órgão indigenista. Portanto, não há 
porque adiar, indefinidamente, uma providência determinada em decreto do Presidente da 
República e fundamental à sobrevivência física e cultural da comunidade indígena.

X I I - D A S  P R O V A S

1. Mesmo estando os fatos absolutamente provados pela documentação anexa à presente, 
protesta a autora pela produção de todas as provas em Direito admitidas, em sendo necessário.

X III - D O S  P E D ID O S

1. Considerando a clareza do direito aplicável à espécie e o fundado receio e risco iminente 
de que os direitos indígenas sofram lesões ainda mais graves e irreversíveis, requer a autora 
a concessão de medida cautelar para o fim de:

a) determinar à FUNAI que promova a retirada imediata, dentro do prazo máximo de 20 
dias, da Área Indígena Sete Cerros de todos os invasores e terceiros estranhos que nela se 
encontrem, e mantenha vigilância permanente sobre toda a área até o julgamento final do 
processo principal;

b) notificar o Departamento de Polícia Federal para que preste à FUNAI toda a assistência 
necessária à execução da tarefa acima, oficiando-se, desde já, ao Ministro de Estado da 
justiça para que providencie todos os recursos materiais necessários para tal;
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c) fixar multa por dia de atraso no cumprimento das medidas especificadas acima.

X IV -  D O  P E D ID O  LIM IN A R

1. Requer-se seja a presente medida cautelar concedida liminarmente, inaudita altera parte, 
tendo em vista os prazos para contestação conferidos aos litisconsortes passivos pelos arti
gos 188 e 191 do CPC e o incontestável risco iminente de novas violações irreversíveis e 
irreparáveis aos direitos indígenas, com suas trágicas conseqüências, até o julgamento final 
da ação.

2. Atribuindo o valor de Cr$ 200.000,00 à causa, requer, finalmente, a intimação do Minis
tério Público Federal para acompanhar o presente feilo, a citação da União Federai, na 
pessoa de seu representante legal, na sede da Procuradoria da República no Distrito Fede
ral, e a citação da FUNAI, para se quiserem, contestar o pedido, sob pena de confesso e, ao 
final, que seja confirmada a medida cautelar, que se espera seja liminarmente deferida, 
com a condenação dos réus no pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios.

Termos em que,
Pede deferimento.

Brasília, 09 de julho de 1992.

Juliana Ferraz da Rocha Santilli 
O AB (DF) n® 10.123

Ana Valéria do Nascimento Araújo Raimundo Sérgio Barros Leitão
O AB (RJ) n® 53.573 OAB (CE) n® 5.666
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Doc. 2: ScnttMiç«! protoricKi nos aulos da Medida í.autclar

SENTENÇA N® /92
PROCESSO N® 92.0009477-5
AÇÃO  M EDIDA CAUTELAR
AUTO R CO M UN IDADE INDÍGENA DE SETE CERROS
RÉU UNIÃO FEDERAL E O UTRO

Vistos etc.

- R E LA T Ó R IO

Cuida a espécie de Ação Cautelar inominada, de natureza preparató
ria (antecedente), aforada pela Comunidade Indígena de Sete Cerros, grupo Guarani-Kaiowá 
e Nandeva, regularmente representada, contra a UN IÃO  FEDERAL e a FUNAI. Alegando a



112 G U ARAN I - C O M U N ID A D ES DE S E T E  C E R R O S  E  D E  JA G U A P IR É

ocorrência, em seu favor, de direito incon  ̂ úe "e o fundado receio e risco iminente de que 
os direitos indígenas sofram lesões ainda mais graves e irreversíveis", pleiteam a presente 
Medida Cautelar, com o escopo de:

a) determinar à FUNAI que promova a retirada imediata, dentro do prazo 
máximo de 20 dias, da Área Indígena de Sete Cerros de todos os invasores e 
terceiros estranhos que nela se encontrem, e mantenha vigilância permanen
te sobre toda a área até o julgamento final do processo principal;
b) notificar o departamento de Polícia Federal para que preste à FUNAI toda 
a assistência necessária à execução da tarefa acima, oficiando-se, desde já , o 
Ministro de Estado da justiça para que providencie todos os recursos materiais 
necessários para tal;
c) fixa multa por dia de atraso no cumprimento das medidas especificadas 
acima.

A FUNAI aduziu sua resposta a fls. 151/153, e a União fez juntar con
testação a fls. 358/361, na qual faz percuciente análise da controvérsia e questiona os 
aspectos básicos que envolvem a res in ludicio deducta.

O  douto órgão do MPF opinou, oferecendo seu pronunciamento a fls.
363/372.

II - F U N D A M E N T A Ç Ã O

Ambos os requisitos legais, a saber fumus boni ju r ise  periculum in 
mora, que ensejam o deferimento da medida cautelar encontram-se presentes de forma 
incontraslável. Demonstram-no, plenamente, a petição inicial, os documentos oferecidos 
com ela, a própria contestação da FUNAI, e bem assim o parecer ministerial, da lavra do 
ilustre Procurador da República, Dr. Aurélio Virgílio Veiga Rios, que, com propriedade e 
brilho, analisou os aspectos essenciais da causa, os quais evidenciam a configuração de 
tais requisitos.

Adoto, assim, o lúcido pronunciamento, para motivar este decisum, 
inclusive para negar a pretensão da FUNAI de ingressar como sujeito ativo da ação, in 
verbis-.

■ O  Núcleo de Direitos Indígenas, que representa judicialmente a Comunida
de Indígena de Sete Cerros, argumenta que, em 26 de novembro dc 1991, foi 
publicada a Portaria n® 602, do Sr. Ministro da Justiça, que reconheceu a Área 
Indígena Sete Cerros, com 9.003 hectares, como de ocupação tradicional c 
permanente da nação indígena Kaiowá-Nhandeva.
- Diz a autora que, apesar de seu reconhecimento oficial, a área indígena 
estaria completamente invadida por fazendeiros, seus prepostos e outros ocu
pantes não-índios. Dc forma violenta e ilegal eles estariam impedindo a en
trada e a permanência dos índios dentro de suas próprias terras cm flagrante 
desrespeito à Constituição Federal c ao Estatuto do índio.
- Sustenta a requerente que o 'fumus boni jui is' estaria demonstrado através 
da Portaria n® 602 do Ministro do Estado da Justiça que declarou a área indí
gena Sete Cerros como de posse tradicional c  permanente da Comunidade
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Guarani-Nhandeva, com o intuito de assegurar e garantir a proteção aos 
índios, e proibiu o ingresso de grupos não índios dentro do perímetro da 
referida área.
- Tal requisito também se faz presente em razão da expressa disposição do 
art. 23 da Constituição Federal que assegura aos índios osdireitos originários 
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá- 
las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
■ Segundo o Núcleo de Direitos indígenas, o periculum in mora estaria com
provado e a situação agravando-se a cada dia em razão do crescente número 
de invasores e que, se não forem tomadas de imediato, as medidas ju d ic i
ais requeridas nos autos, as invasões assumiriam proporções incontrolá
veis, assim como a dilapidação e a usurpação ilegais das terras indígenas, 
motivadas pela atitude passiva do poder público quanto a gravidade dos fatos 
aqui relatados.
- O  r. despacho juntado às fls. 145 determinou a citação dos réus, alegando 
ser o pedido de liminar insusceplível de ser deferido inaudita altera parte, até 
porque a ação é ajuizada contra entidades de direito público que devem ser 
ouvidas previamente.
- A  Fundação Nacional do índio - FUNAI, ao constatar a ação, preliminar
mente, afirmou ser parte ilegítima para figurar como ré na presente relação 
processual, requerendo, ao invés disso, fosse admitida como litisconsorte ati
vo da Comunidade Indígena Sete Cerros 'porquanto o pleito formulado pela 
autora vem de encontro aos interesses da comunidade indígena ao lado das 
quais sempre se posicionou esta Fundação.'
- Quanto ao mérito, a FUNAI reitera os termos da petição da Comunidade 
Indígena Sete Cerros, exclusivamente no que se refere a retirada imediata de 
todos os invasores e terceiros estranhos que se encontrem na referida área.
- Por último, a FUNAI confessou o pedido ao requerer a procedência da Me
dida Cautelar para que se pudesse proceder a retirada imediata dos invasores 
da área.
A  União Federai, por sua vez, contestou o pedido às fls. 358/361, argüindo, 
em preliminar, a sua ilegitimidade passiva ad causam, porquanto a FUNAI é 
quem teria competência legal para cumprimento das medidas requeridas, 
tanto assim que os pedidos formulados na inicia! e os que seriam formulados 
na ação, uma vez que nada teria sido requerido em relação à União.
- No mérito, a União Federal argumentou que o art. 67 do AD CT teria fixado 
0 prazo de cinco anos para que a União concluísse a demarcação de todas as 
terras indígenas e como esse prazo não teria ainda se esgotado não se pode 
falar em omissão do poder público.
- Por último, a União argumenta que a FUNAI não estaria omissa no caso, já 
que apenas tem evitado usar força para fazer valer os direitos indígenas. 
Preliminarmente, não pode ser admitido o pedido da FUNAI de ingressar no 
pólo ativo da relação processual em questão, considerando que - nos termos da 
inicial - a sua reiterada omissão teria agravado a situação da área indígena Sete 
Cerros ao propiciar a permanência dos invasores e de fazendeiros na área. 
O ra, se houve ou não a omissão apontada na inicial tal questão implica no 
julgamento do mérito da ação principal, ainda a ser proposta, não podendo



ser antecipada tal decisão mediante a inversão do pólo passivo para o ativo 
na Medida Cautelar sub judice.
Portanto, não pode prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva ad cau
sam arguída pela FUNAI, dada a natureza do ato omissivo impugnado na 
inicial, sobre o qual caberá à autarquia, ao final, demonstrar ou não a sua 
ocorrência.
Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguída pela União Federal 
na sua contestação, é de se notar que no pedido iniciai, fls. 15, item b, consta 
expressamente a notificação do Departamento de Policia Federal para que preste 
à FUNAI toda a assistência necessária à execução da retirada imediata de todos 
os invasores da área indígena, oficiando-se ao Ministro de Estado da Justiça 
para que providencie todos os recursos materiais necessários para tal.
- A  Secretaria de Polícia Federal nào tem personalidade jurídica própria e a 
União Federal é quem a representará em juízo, considerando a sua condição 
de órgão da Administração Direta Federai, fato que afasta definitivamente a 
preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela União.
- Ademais, na obrigação de fazer, apontada no item b do pedido inicial, foi 
incluído também o Sr. Ministro da Justiça, a quem caberá liberar os recursos 
financeiros necessários ao suporte da operação de retirada dos invasores da 
área indígena.
- Desse modo, é incontestável a legitimidade passiva da União para respon
der aos termos da Medida Cautelar ora intentada.
- Quanto ao mérito, tanto a União Federal, de maneira implícita, quanto a 
FUNAI, de forma expressa, confessaram a legalidade da Portaria Ministerial, 
que interditou a referida área indígena e vem sendo reiteradamente descum- 
prida, e a extrema urgência de se proceder a retirada de todos os invasores da 
reserva dos índios Guarani-Nandeva.
- Não poderia ser mais explícita, a FU NAI declara na sua contestação ao falar 
sobre o mérito da ação:
'Reitera, pois, a FUNAI, os termos da petição da Comunidade Indígena Sete 
Cerros, exclusivamente na que se refere à retirada imediata de todos os inva
sores e terceiros estranhos da Área Indígena Sete Cerros.'
- Sobre o fumus boni ju risdeve  ser dito que a Constituição Federal reconhe
ceu aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, 
c os direitos originários, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens (art. 2 3 1, caput).
- O  parágrafo primeiro do referido dispositivo constitucional define o que 
sejam terras de ocupação imemorial e os demais parágrafos tratam da posse 
permanente, da natureza da posse indígena e da nulidade dos títulos dominiais 
que referem-se a ocupação e domínio das terras indígenas:
'Parágrafo 2- - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se 
a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do 
solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
'Parágrafo 4® - As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponí
veis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.
'Parágrafo 6®-São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos 
que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se
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refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos 
lagos nelas existentes, ressalvando relevante interesse público da União, se
gundo 0 que dispuser lei complementar não gerando a nulidade e a extinção 
direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quan
to às benefeitorias derivadas da ocupação de boa fé/
- Em cumprimento ao disposto no art. 231 da Constituição Federal e do art. 17 
da Lei n® 6001/91, o Sr. Ministro de Estado da Justiça fez editar a Portaria n® 
02, publicada no DOU de 26.11.91, declarando a área indígena SETE CERROS 
localizada no município de Coronel Sapucaia/MS, como de ocupação tradi
cional e permanente indígena, visando a assegurar apoio e proteção aos gru
pos indígenas Kaiowá-Nandeva.
- Como consequência da declaração da Área foi determinada à FUNAI, no 
item II da Portaria n® 602, que promovesse a demarcação administrativa da 
Área Indígena para posterior homologação pelo Presidente da República.
- Por último foi determinada a interdição da mencionada área indígena pelo 
Sr. Ministro da justiça para:
'III - proibir o ingresso, o trânsito ou permanência de pessoas ou grupos não- 
índios dentro do perímetro ora especificado, salvo quando autorizadas pela 
FUNAI, e desde que sua atividade não seja nociva, inconveniente ou danosa 
à vida, bens e ao processo de assistência ao índio.'
- Do exposto, não há dúvida quanto a inconstitucionaiidade, ilegalidade e 
nocividade da invasão de fazendeiros e estranhos na área indígena SETE CERROS.
- Entretanto, ainda que definitivo, não é o argumento jurídico que conduz o 
Ministério Público Federal a opinar pelo deferimento da inicial e pelo julga
mento antecipado da lide, com a condenação das rés aos pedidos postos na 
inicial.
- O  que deve ser ressaltado também não é o descaso das autoridades públi
cas quanto à invasão da área indígena SETE CERROS por invasores que pro
movem todo tipo de ameaça e violência contra os índios.
- A história tem se repetido em episódios análogos aos dos presentes autos. A 
invasão e a proliferação de doenças e a destruição de roças e utensílios indí
genas são, infelizmente, uma parte triste e ainda presente da história do país, 
desde o seu descobrimento.
- O  fato impressionante - que difere radicalmente o povo Kaiowá-Nandeva 
das demais tribos indígenas do país - é a proliferação dos suicídios ocorridos 
nos postos e nas aldeias dos Kaiowás-Nandeva da região de Dourados.
- Conforme consta de diversas notícias publicadas nos órgãos da imprensa escri
ta ocorreram 20 suicídios e 31 tentativas de suicídios, por enforcamento e por 
envenenamento nas aldeias Kaiowás somente no ano passado (fls. 89/115).
- O  jornal 'O  Globo' publicou a seguinte matéria no dia 10 de janeiro de 
1991, em notícia assinada pela jornalista Lúcia Toribio, sob o seguinte título: 
'DEG RADAÇÁO  PODE EXTIN G U IRCAIOVÁ
DOURADOS/MS - Desde o final do ano passado, jovens e adolescentes indí
genas caiová atraem, com sacrifício de suas vidas, a atenção da sociedade 
para uma tragédia que, há pelo menos três décadas, massacra os remanescen
tes da Nação Guarani no Mato Grosso do Sul. A  onda de suicídios de moças 
e rapazes entre 13 e 19 anos, enforcados nas poucas árvores que restam na
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reserva indígena de Dourados, chocou a opinião pública e trouxe à tona uma 
história de degradação e violências, escondida entre as extensas pastagens e 
plantações de soja, enquanto o País comemorava a expansão da fronteira 
agrícola e os recordes de produção de grãos. Há uma semana, mais uma 
jovem caiová - Maura Ramirez, de 15 anos - foi encontrada morta, pendurada 
em uma árvore da Reserva. Era o terceiro suicídio este ano e 29® nos últimos 
12 meses, além de outras 36 tentativas frustradas. Um relatório, entregue no 
início do mês passado ao Ministro da justiça, Jarbas Passarinho sem as chan
celas 'confidencial' e 'sigiloso', denunciava a situação de miséria e abandono 
dos índios caiová e nhadeva, sub-grupos da Nação Guarani. O  Ministro mani
festou indignação e prometeu providências urgentes, apoiando um programa 
de emergência até a conclusão dos estudos para redemarcação das áreas indí
genas no Estado. O  programa de emergência não foi implantado, até agora, 
por falta de recursos. Ele está orçado em Cr$ 609 milhões, praticamente o 
mesmo valor de que a FUNAI dispõe para aplicar em todo o País durante o 
ano de 1991.'
- O  'Diário da Serra', jornal do Estado do Mato Grosso do Sul, publicou a 
seguinte manchete no dia 30 de julho de 1991:
'SU ICÍD IOS NÃO CESSAM ENTRE ÍNDIOS
O  suicídio volta a rondar a reserva indígena de Dourados. A oitava vítima do 
ano foi encontrada por seus familiares na madrugada dc ontem, no portão da 
casa de seu sogro. O  fato aconteceu na aldeia Jaguapira e está intrigando as 
autoridades indígenas, pois é mais um caso sem so lução ...'
- A  'Folha de São Paulo" noticia no dia 28.08.91 o seguinte:
'FALTA DE TERRA LEVA A SUICÍD IO  NO M ATO GROSSO DO SUL 
Nos últimos quatro anos cerca de 70 índios cometeram suicídio no sul do 
Mato Grosso do Sul. Foram 19 mortes só no primeiro semestre deste ano, a 
maioria por enforcamento. Os índios sofrem com o trabalho de boia-fria nas 
fazendas da região e com a falta dc terras. Os suicídios mereceram destaque 
na última edição internacional da revista norte americana 'Newsweek'. O 
principal motivo das mortes, de acordo com a Secretária Nacional do Meio 
Ambiente, é a falta de terra.'
- Tantas outras notícias publicadas sobre o suicídio dos índios Kaiowás-Nandeva 
poderiam ser aqui reproduzidas e ainda assim seria pouco para mostrar a 
indigna tragédia que se abate sobre a antiga nação indígena.
- Os pesquisadores e psicólogos que estudavam com afinco a questão do sui
cídio dos índios Guaranis no Mato Grosso do Sul apontam, como principais 
causas desses atos extremos, a ausência de terras para poderem viver de acor
do com seus usos, costumes e tradições, e falta de decisão do governo em 
demarcar definitivamente as terras, além do processo gradativo de aculturação 
e desagregação cultural (Relatório e Comentário às fls. 116/143).
- Se todos os fatos não foram suficientes para demonstrar o periculum in mora 
fica difícil imaginar que outra hipótese se adaptaria a este requisito processu
al, necessário à admissão da Medida Cautelar.
- A omissão das autoridades públicas responsáveis pela interdição da área e 
pela segurança e proteção aos índios de suas terras e costumes está demons
trada nos autos, cumprindo a este v. juízo com sua inabalável fé e retidão
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moral exigirda FUNAI eda União Federal o integral cumprimento da Consti
tuição e das leis federais, determinando as açÕes necessárias de modo a ga
rantir, ao menos, a sobrevivência dos Guaranis-Nadeva.
- Com tal procedimento este v. juízo assegurará a jUSTIÇA e a D IGN IDADE a 
quem precisa e merece, para que os nossos ouvidos não escutem a ira santa 
dirigida aos céus pelo poeta inconformado com o proceder dos homens na 
terra:
'Como podem as estrelas brilhar impunemente?'

CERVANTES

A farta documentação trazida com a peça vestibular demonstra a gra
vidade da situação dos indígenas na área, os suicídios, ao longo de anos, assim como fatos 
outros susceptíveis de consequências sérias, tudo isso ocorrendo em terras de domínio da 
uniáo (CF, art. 20, XI); e sem a intervenção da FU N AI, o que demonstra, por outro 
lado, a verossím il alegação constante de bem elaborada peça exordial (fls. 11 ), quan
to à reiterada omissão da aludida entidade fundacional, do que resulta, também, à 
evidência, não ser possível, juridicamente, assumir, ao lado da Autora, a posição jurídi- 
co-processual de sujeito ativo da ação (litisconsorte). De igual forma, cabe à União conti
nuar respondendo como sujeito passivo da relação processual, tal como é sustentado no 
parecer do órgão do MPF.

Transcrevo, por relevantes, trechos dos seguintes documentos nos au
tos, a saber, Relatório de fls. 151/177:

- Hoje 0 sistema econômico dominante no sul do Estado do Mato Grosso, 
agropecuária, gerou atitudes e mecanismos de defesa da população indígena 
contra a ocupação dos 'brancos' que a cada ano vêm invadindo suas terras 
(fls.162).
- Há no MS nove Tekohas que pemanecem nos lugares que consideram seus. 
Onde encontramos Paraguasu, Jaguapiré, Rancho Jacaré, Guaim be, San
ta Luzia , Panambi, Panam bizinho, Campestre e Pirakua. Muitos, v iven
do sob pressões, enfrentando dificuldades, lutando para permanecer onde 
estão, com suas forças e meios, tentando manter os espaços considerados 
vitais à sobrevivência e à manutenção do grupo enquanto autônoma (fls. 162/ 
163).
- Hoje a comunidade indígena conta com aproximadamente 60 a 70 índios 
vivendo numa área reduzida, sem espaço para plantarem, criarem e sem po
derem realizar suas reuniões e festas e aproximadamente uns 150 índios que 
foram expulsos, estão dispersos por vários PINS, vivendo inclusive em pio
res condições, principalmente por não estarem em seu Tekoha (fls. 164).
- A  presença de empresa Tagos, se efetiva após 1980, apesar de estar com a 
área há 1 ano. À notícia que se tem é essa, sem escritura (...) eles chegaram e 
puseram fogo, começou sair, os índios foram afugentados, saíram e as casas 
foram colocadas fogo...'.
- E assim a área vai sendo ocupada e os índios expulsos de seu território.
- Segundo informação prestada pelos índios, o 'fazendeiro não queria mais 
índios'... a morte do Morenito aconteceu nesta época, morava com sua famí
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lia, próximo ao Rio Cuê, ele foi pedir água, ele (o Morenito) deu, aí ele ati
rou ../ De acordo com a comunidade, Morenito foi morto pelos capangas 
da empresa, não quis sair da área, continuou com sua casa, sua roça e 
sua plantação e criação . Foi assassinado o Morenito (Júlio Campos), sua 
esposa (G lória V ieira) e uma filha pequena; outras três conseguiram fu
gir' (fls. 165/166).
- O  território foi reduzido, a população indígena que ocupava a área de Sete 
Cerros, há 5 anos com 2000 índios, hoje reduzida a 60/70 índios. Não conse
guimos contactar várias famílias dispersas pela área, amedrontadas que estão, 
não ficam transitando.
- Após a primeira expulsão é constante a entrada e saída dos índios da área, 
voltam na esperança de poderem ficar mas normalmente são expu Isos, alguns 
depois de várias tentativas, conseguem ficar mesmo que seja para trabalhar 
como assalariado para a empresa que está na área ...'
- Em setembro desse ano, os Guarani vieram à FUNAl-Brasília, 'denunciar a 
violência dos fazendeiros no Mato Grosso do Sul', e pedir providências ao 
órgão tutor (vide anexo)' (fls. 167)'.
Parecer de fls. 24:
- O  próprio Silvano Valiente suicidou-se por enforcamento em novembro da
quele mesmo ano de 1987, independente de quaisquer outros motivos que 
possam ter contribuído para tão lamentável gesto, o fato é que haviam recaído 
sobre ele as pressões do fazendeiro no sentido de expulsar o restante das 
famílias que morava no Tekoha de Sete Cerros, sofrendo por outro lado, as 
pressões delas mesmas que exigiam uma solução para o problema de sua 
terra, num forte indicador de que o drama da terra é, de alguma forma, entre 
os Guarani, fator que soma como gerador de angústia insuportável que pode 
conduzir a atitudes extremas.
CO NCLUSÃO:
-A s famílias indígenas de Sete Cerros, apesarda'diáspora'que lhes foi impos
ta, conservam sua unidade política e social, continuando na expectativa de 
retorno ao Tekoha tradicional.
- O  Grupo Técnico constituído pela Portaria n-032/91 para atualizar os dados 
referentes à problemática das terras Guarani do Mato Grosso do Sul, já conhe
cedor da área, e após entrevistar demoradamente a comunidade, concluiu 
claramente sua posição em favor do reconhecimento de Sete Cerros como um 
autêntico Tekoha Guarani Nandevá, não somente pelas razões já citadas, como 
pelos casamentos intergrupais já realizados.
-As provas de sua ocupação tradicional são legítimas, configurando-se como 
JUSTOS os limites identificados pelo Grupo de Trabalho da Portaria n® 
1.245/PP de 24/05/87 para a Terra Indígena Sete Cerros, que abrangem uma 
superfície aproximada de 9.003 (nove mil e três) hectares e 52 (cinquenta e 
dois) Km de perímetro.

A possível questão que vier a exsurgir, no tocante à expedição de títu
los dominiais sobre a área, ou em superposição à parte dela, só seria passível de ser dirimi
da na ação principal, a ser aforada no prazo legal.
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- D IS P O S IT IV O

Ante o exposto, e sendo certa a ocorrência, na espécie, dos pressupos
tos legais: fumus boni ju ris e periculum in mora, julgo procedente o pedido cautelar para 
ordenar à FUNAI que promova todas as providências que lhe incumbem, objetivando a 
retirada, no prazo de 30 (trinta) dias, de todas as pessoas que penetraram, indevidamente, 
na área indígena de Sete Cerros, no Estado do Mato Grosso do Sul, na forma como se 
requer (fls. 15/16).

Fixo a multa diária, como pena pecuniária, na importância correspon
dente a 05 salários mínimos, para a hipótese de inadimplemento da obrigação imposta 
nesta sentença à FUNAI, caracterizado este a contar do transcurso do prazo acima estipu
lado, sem as providências da citada Ré (CPC, art. 644).

Em consequência, determino que se oficie ao limo. Sr. Diretor do De
partamento de Polícia Federal, solicitando prestar à FUNAI toda a colaboração policial 
necessária ao cumprimento desta decisão.

Por igual, oficie-se ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça, solici
tando a adoção das providências que lhe couberem, especialmente as atinentes ao forneci
mento dos recursos materiais e financeiros para a viabilização deste provimento judicial.

Condeno as Rés a pagarem honorários advocatícios à Autora, na quantia 
correspondente a 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, guardada a seguinte 
proporção: 2/3 para a FUNAI e 1/3 para a União Federal.

Expeça-se ofício à FUNAI.
Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição. 
Custas ex lege.
Intime-se 0 MPF.

Brasília, 17 de setembro de 1992.

SEBASTIAO FAGUNDES DE DEUS 
Juiz Federal da 3" Vara



120 G U A R A N I - C O M U N ID A D ES  D E  S E T Ê  C E R R O S  E D E  JA G U A P IR É

Dot. Düiisão do TRF da 1" Região im Kvmv>>sa v \ affido  
rc*icrcnlL* <i Mcdidii ( tutelar

REMESSA EX O FFIC IO  N® 92.01.29381 -0 - DISTRITO FEDERAL

RELATOR: JU IZ FERNANDO GONÇALVES
REMETENTE: JU ÍZO  FEDERAL DA 3" VARA - DF
PARTE A : CO M UN IDADE INDÍGENA DE SETE CERROS
ADVO GAD O S: DRs. JULIANA FERRAZ DA ROCHA SANTILLI E OUTROS
PARTE R; UNIÃO FEDERAL
PROCURADOR: DR. AURÉLIO  VIRGÍLIO  VEIGA RIOS
PARTE R: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI
PROCURADOR: DR. M ARCELO LUIS CASTRO RODOPIANO DE OLIVEIRA

E M E N T A

M EDIDA CAUTELAR. COM UNIDADE INDÍGENA. UNIÃO FEDERAL. FUNAI. 
INVASÃO DE TERRAS.
1. Por imperativo constitucional, incumbe à União Federal (FUNAI) a demar
cação e proteção das terras tradicionalmente ocupadas pelas comunidades 
indígenas, sendo a medida cautelar preparatória instrumento hábil para 
operacionaiizar a desintrusão da área, garantindo o direito a ser discutido no 
processo principal.
2. Remessa improvida.

A C Ó R D Ã O

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas:
Decide a 3" Turma do Tribunal Regional Federal da 1" Região, preliminar

mente, por unanimidade, indeferir o ingresso neste grau de jurisdição da empresa Satin S/A 
Agropecuária e Imóveis, que requereu o seu ingresso na condição de terceiro interessado, 
e, no mérito, por unanimidade, negar provimento à remessa, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Custas, como de lei.
Brasília, 12 de maio de 1993 (data do julgamento).

JU IZ VICENTE LEAL (Presidente) 
jU IZ  FERNANDO GONÇALVES (Relator)
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REM ESSA  E X  O F F IC IO  N® 9 2 .01 .2 9381  -0 - D IS T R IT O  FED ER A L

R E L A T O R I O

O  EXM® SR. JU IZ FERNANDO GON ÇALVES: - A  Comunidade Indígena de 
Sete Cerros - grupo Guarani - Kaiowá e Nhandeva - ajuizou medida cautelar preparatória 
contra a Uniào Federal e a Fundação Nacional do índio - FUNAI - a fim de que estas 
entidades promovam a imediata retirada de invasores da área por ela tradicional e perma
nentemente ocupada, consoante Portaria n® 602, de 26 de novembro de 1991, do Ministro 
da Justiça.

Após regular tramitação, sobreveio a r. sentença de folhas 382/401, do emi
nente Juiz Federal SEBASTIÃO FAGUNDES DE DEUS, que, tendo como certa a ocorrência 
dos pressupostos legais, julgou procedente o pedido cautelar.

Houve remessa.
Nesta instância, o Procurador da República W AGNER CO NÇALVES opina 

pela confirmação do julgado.
É 0 relatório.

REM ESSA  EXO FFiaO  N® 9 2 .0 1 .2 9 3 8 1 -0  - D IS T R IT O  FED ER A L

V O T O

O  EXM® SR. JU IZ  FERNANDO GONÇALVES (RELATOR): - A  Portaria n® 
602, de 26 de novembro de 1991, do Ministro da Justiça, reconheceu a Área indígena Sete 
Cerros, com 9.003 hectares, como de ocupação tradicional e permanente da nação indíge
na Kaiowá-Nhandeva, omitindo-se, no entanto, a União Federal e a FUNAI na tarefa im
posta pela Constituição Federal (art. 231 ) de demarcação e proteção, dando ensejo a cons
tantes invasões, proliferando-se as doenças e a destruição das roças, além da chacina da 
população indígena.

Esta apertada síntese, sobejamente comprovada, co loca em destaque a 
presença dos pressupostos autorizativos da medida para garantir a tutela ju ríd ica  que 
o Estado, no dizer de HUM BERTO TH EO D O RO  jÚ N IO R , realiza por meio do processo.

O  bem lançado parecer ministerial analisa com precisão a hipótese (folhas
412/413):

"Com relação ao mérito da Medida Cautelar constata-se que a União Federal 
admitiu, de maneira implícita, a procedência da ação e a FUNAI reconheceu, 
de forma expressa, o pleito da Comunidade Indígena de Sete Cerros na sua 
contestação ao dizer que:

"Reitera, pois, a FUNAI, os termos da petição da Comunidade In
dígena de Sete Cerros exclusivamente no que se refere à retirada 
imediata de todos os invasores e terceiros estranhos na Área Indí
gena de Sete Cerros."
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Acontece que o pedido principal da Medida Cautelar é justamente o de deter
minar a imediata retirada de todos os invasores da área. O  restante é apenas 
acessório. Pleitos feitos no sentido de operacionaiizar o processo de desintrusão 
da área para que a Polícia Federal preste auxílio à FUNAI para a execução da 
retirada dos não-índios da área.

Assim, não há dúvida sobre o direito cristalino da Comunidade Indígena es
tar, usar e usufru ir da área indígena de Sete Cerros, que ocupam desde tempos 
imemoriais na forma do art. 231 da Constituição Federal.

Quanto à confirmação do alegado periculum in mora tenho que não merece 
reparo a r. sentença em debate, fundada em preciso Parecer Ministerial, jun
tado às fls. 371/380, onde denota-se a indigna tragédia que se abale sobre a 
nação Guarani-Kaiowá com a absurda incidência de suicídios ocorridos entre 
a popu lação índia, especialmente entre os jovens, cansados pela ausência de 
terras para poderem viver de acordo com seus usos, costumes e tradições, 
além do processo gradativo de aculturação e desagregação social e cultural."

Com apoio nestas considerações, ocorrentes, como demonstrado, os pres
supostos relativos à plausibilidade do direito e o periculum  in mora, nego provimento 
à remessa.

N O T A  T A Q U IC R Á F IC A

O RG ÃO  JULGADOR: 3" Turma
DATA: 12/05/93
PRESIDENTE: Juiz Vicente Leal
RELATOR: Ju iz Fernando Gonçalves
H ORÁRIO : 14:00
TAQ UÍGRAFO : Velasques / Márcia
PROCESSO: REO 92 019381-0 /DF

V O T O -V O G A L  
1" P R EL IM IN A R

O  SR. JU IZ TO U RIN H O  NETO: Sr. Presidente, não vejo também razão para o adiamento. 
Portanto, acompanho o Sr. Juiz-Relator.
Pauta de: 12/05/93 Julgado em: 12/05/93 REO 92.01.29381-O/DF

R E LA T O R : Exm o. Sr. JU IZ  FE R N A N D O  G O N Ç A L V E S  
R E V IS O R : Exm o . Sr.
P R ES ID EN TE  D A  SESSÃ O : Exm o. Sr. JU IZ  V IC E N T E  LEA L 
P R O C U R A D O R  D A  R E P Ú B L IC A : Exm o. Sr. D R . C A R LO S  E D U A R D O

M O R E IR A  A LV ES  
S E C R E T Á R IO : A R T U R  M A N O EL  D E C A R V A L H O  N U N ES
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P A R TE  A :
A D V .:
P A R TE  R: 
P R O C U R .: 
P A R TE  R: 
P R O C U R .: 
R EM TE :
N® D E O R IG E M : 
jU S T IÇ A :

A U T U A Ç Ã O

C O M U N ID A D E  IN D ÍG E N A  D E SETE C ER R O S  
JU L IA N A  FE R R A Z  D A  R O C H A  S A N T ILL I E O U T R O S  
U N IÃ O  FED ER A L  
A U R É L IO  V IR G ÍL IO  V E IG A  R IO S 
F U N D A Ç Ã O  N A C IO N A L  D O  ÍN D IO  - FU N A I 
M A R C E LO  LU IS  C A S T R O  R. D E  O L IV E IR A  
J U ÍZ 0 3  FED ER A L  D A  3" V A R A -D F  
92 000 9 4 7 7 5  V A R A : 3
JU S T IÇ A  FE D E R A L  E S T A D O /C O M : D F

S U S T E N T A Ç Ã O  O R A L  

C E R T ID Ã O

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURM A, ao apreciar o processo em epígrafe, em Sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A  Turma, preliminarmente, por unanimidade, indeferiu o ingresso neste grau de jurisdição 
da empresa Satin S/A Agropecuária e Imóveis, que requerera o seu ingresso na condição de 
terceiro interessado, e, no mérito, por unanimidade, negou provimento à remessa, nos 
termos do voto do Relator.

Participaram do julgamento os Exmos. Srs. juizes Tourinho Neto e Aristides Medeiros. 

Brasília, 12/05/93.

ARTUR M ANOEL DE CARVALHO  NUNES 
Secretário

JUIZ VICENTE LEAL 
Presidente
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IJiK  4 l’(*tiçào inicial ila Ação Ordinária ajuí/ada pela 
(  o i S B d c  de Sete Cerros

E X M O . SR . D R . JU IZ  FED ER A L  D A  3" V A R A  N O  D IS T R IT O  FED ER A L

Distribuição por dependência ao
Processo n® 92.0009477-5 (MEDIDA CAUTELAR INOMINADA)

A CO M UN IDADE IN D ÍGEN A DE SETE CERROS, grupo Guarani- 
Kaiowá e Nandeva, com legitimidade para ingressar em Juízo garantida pela Constituição 
Federal, Art. 232, representada segundo seus usos, costumes e tradições por LUCIANO 
VALIENTE, portador da carteira de identidade da FUNAI n® 20769, expedida em Campo 
Grande (MS), e SILVARINA MARTINS, portadora da carteira de identidade da FUNAI n® 
6546, também expedida pela FUNAI em Campo Grande (MS), ambos brasileiros, casados, 
residentes e domiciliados na Área Indígena Sete Cerros, município de Coronel Sapucaia, 
no Estado do Mato Grosso do Sul, vem, por seus advogados abaixo firmados (instrumento 
público de mandato e substabelecimento inclusos - Does. 1 e 2), que receberão intimações 
e notificações em seu escritório no SCS, Quadra 06, Bloco A, Edifício José Severo, sala 303, 
nesta capital, com fundamento nos artigos 287,644 e 645 do Código de Processo C ivil, nos 
artigos 231 e seguintes da Constituição Federal, na Lei 6.001 de 19/12/73 (Estatuto do 
índio) e outros dispositivos legais pertinentes, propor a presente

A Ç Ã O  O R D IN Á R IA

contra a UN IÃO  FEDERAL, a FUN DAÇÃO  NACIONAL D O  ÍNDIO-FUNAI e demais inte
ressados desconhecidos ou incertos, a primeira a ser citada através da Procuradoria da 
República no Distrito Federal, a segunda, na pessoa do seu Presidente, no Edifício "Lex", 3® 
andar, situado no SEP, Quadra 702 Sul, nesta capital, e os pretensos interessados por meio 
de edital, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos:

I - B R EV E  H IS T Ó R IC O  S O B R E  O S  G U A R A N I N O  M A T O  G R O S S O  D O  S U L

Considerada a maior sociedade indígena no Brasil, com uma popula
ção de mais de 20.000 índios, os Guarani se subdividem em três grupos: Kaiowá, Nandeva



e Mbya. Vivem em pequenas áreas, que lhes restaram do extenso território que possuíram 
no passado, espalhadas desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, com parentes 
próximos em todo o Cone Sul americano, principalmente no Paraguai e Argentina. Cada 
um dos três subgrupos possui peculiaridades próprias, tendo como unidade fundamental o seu 
sistema religioso, que, ao longo dos anos, foi o centro da resistência deste povo ao contato 
com a sociedade envolvente. Os Guarani têm um conceito todo próprio de ocupação da terra, 
que é para eles um oferecimento divino a uma Comunidade determinada. Daí, portanto, o 
laço profundo que os une àquela terra específica, e a preocupação de perpetuar a interação 
entre as aldeias, tecendo uma rede de relações a partir dos pontos de ocupação exclusiva.

Todo o extremo-sul do Mato Grosso do Sul (MS) era tradicionalmente 
ocupado pelos Guarani/Kaiowá e Nandeva. O  contato com estes grupos iniciou-se efetiva
mente a partir das duas últimas décadas do século XIX, quando as suas terras foram alvo da 
implantação de projetos extrativistas para a exploração da erva-mate. Durante anos, nada 
se fez para proteger as terras desses índios, o que deu margem à ocupação daquela região 
por posseiros não-índios, gerando um acúmulo de problemas e conflitos fundiários até hoje 
não resolvidos.

No processo de ocupação de seu território pelos não-índios, os Guara
ni/Kaiowá e Nandeva foram sendo impedidos de ocupá-lo dentro do seu costume tradicio
nal. Isto porque, essa região foi alvo intenso da política de aldeamentos implantada pelo 
antigo Serviço de Proteção ao índio (órgão governamental que antecedeu a FUNAI), a qual 
consistia em concentrar em uma única reserva todos os núcleos de Guarani existentes na 
área circunvizinha, liberando assim as terras restantes para a exploração agropecuária.

Foi somente na década de 80 que a FUNAI concebeu a necessidade 
de identificar e delimitar as terras tradicionais Guarani/Kaiowá e Nandeva no MS, nessa 
época já retalhadas e invadidas por posseiros, os quais não hesitavam em adentrá-las ainda 
mais, mesmo após formalmente reconhecidas. Os processos de identificação da FUNAI, 
porém, se arrastaram durante anos e foi somente a partir de setembro de 1991 que medidas 
efetivas de reconhecimento começaram a ter lugar.

Os Guarani/Kaiowá e Nandeva no MS estão hoje espalhados em di
versas áreas de extensão diminuta, provavelmente as menores do país. Sua ocupação tradi
cional e posse permanente sobre essas áreas está detalhadamente comprovada em estudos 
antropológicos realizados pela FUNAI. Apesar disso, a situação de fato desses índios continua 
muito difícil, pois estes passaram a enfrentar enormes dificuldades na busca por reocuparem 
essas terras invadidas, não raro também depredadas, cujos invasores se negam a reconhecer- 
lhes a própria existência e a permitir que exerçam osdireitos que lhes foram reconhecidos.

Isso ocasionou a proliferação dos suicídios entre os membros desse 
povo, largamente noticiada pela imprensa no ano passado e este ano (Does. 3 a 28). Em 
1991, ocorreram, pelo menos, 20 suicídios e 31 tentativas de suicídio por enforcamento e 
envenenamento nas aldeias Guarani no MS, vários, inclusive, referentes à Comunidade de 
Sete Cerros, segundo dados oficiais da FUNAI (Does. 29 a 33). São jovens índios, que 
humilhados e desestimulados em razão da ausência de terras para viverem de acordo com 
seus usos, costumes e tradições, a falta de decisão governamental em demarcar e desobstruir
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definitivamente essas terras, além do processo gradativo de aculturação e desagregação 
cultural, optam por atos extremos, revelando o trágico destino imposto à dignidade do 
maior povo indígena do Brasil.

II - D A  S IT U A Ç Ã O  D A  T ER R A  IN D IG E N A  D E SETE C ER R O S

As referências concretas sobre SETE CERROS surgem a partir de 1987, 
quando esta área foi identificada peia FUNAI (Doc. 34). Estima-se que a população desta 
área era de 2.000 índios até fins dos anos 70, quando estes começaram a ser perserguidos, 
expulsos e mortos pelos não-índios que invadiram a região. Em 1991, a FUNAI constituiu um 
Grupo Técnico para atualizar os dados referentes às áreas Guarani/Kaiowá e Nandeva no MS, 
dentre elas a de Sete Cerros, cujo processo de demarcação estivera até então paralisado. O  
Grupo reafirmou integralmente os limites da área identificados em 1987 (Doc. 35), que foi, a 
seguir, aprovada pela Resolução n- 20 da Comissão Especial de Análise da FUNAI de 20/ 
09/91 (Doc. 36), a qual baseou-se no parecer do antropólogo Alceu Cotia (Doc. 37).

A  Área Indígena de Sete Cerros foi então declarada como de posse 
permanente da Comunidade Guarani/Kaiowá e Nandeva pela Portaria do Ministro da Justi
ça n® 602, de 26 de novembro de 1991 (Doc. 38). Esta Portaria reconheceu à Comunidade 
de Sete Cerros suas terras tradicionais, com uma superfície aproximada de 9.003 hectares, 
no município de Coronel Sapucaia, MS, determinando fosse a mesma demarcada e interdi
tada a qualquer pessoa ou grupo de não-índios.

Ocorre que, referida área encontrava-se completamente invadida por 
fazendeiros, prepostos e outros estranhos à Comunidade Indígena, os quais impediam, de 
forma i legal e violenta, a ocupação e permanência dos índios em suas próprias terras, ame
açando-os, constrangendo-os e, não raro, expulsando-os desse território, a despeito do pró
prio reconhecimento oficiai.

III - D A  C O N C E S S Ã O  IN T E G R A L  D O  P E D ID O  C A U T E LA R

Diante da situação em que se encontravam e da inércia e omissão do 
órgão indigenista e da União Federal, a Comunidade Indígena de Sete Cerros requereu à 
Justiça Federal no Distrito Federal, em 09 de julho deste ano, a concessão de medida cautelar 
com o fim de: a) que fosse determinado à FUNAI promover a retirada imediata de todos os 
invasores da Área Indígena de Sete Cerros; b) que fosse determinado à Polícia Federal 
prestar total assistência à FUNAI na execução da retirada, bem como que o Ministro da 
justiça fornecesse os recursos materiais necessários à implementação dessa tarefa; e c) que 
fosse fixada multa por dia de atraso no cumprimento de tais medidas.

A justa e irreparável decisão, emitida por esse R. juízo em 17 de se
tembro, e publicada no Diário da justiça de 25 de setembro último, acatou integralmente o 
pedido da Comunidade Indígena. Para tanto, tomou por base os documentos por ela trazi
dos aos autos com a peça inicial, bem como o fato de que tanto a União Federal quanto 
a FUN AI reconheceram a legalidade da Portaria que delim itara e interditara a Área de 
Sete Cerros, confessando estar sendo essa descumprida e ser urgente a necessidade de 
proceder-se à retirada dos invasores daquela área. Sobretudo, porém, motivou-se o eminen
te julgador no parecer do rcpresci-itante do Ministério Público Federal, que enfatizava a
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proliferação de suicídios entre os Guarani no MS como razão maior para que se determi
nasse fossem tomadas todas as providências de urgência para a proteção dos direitos da 
Comunidade de Sete Cerros, garantindo, assim, a sobrevivência do próprio povo Guarani.

IV  - D A  IL E G A L ID A D E  D A  IN V A S Ã O  D A  Á R E A  D E SETE C E R R O S

As Constituições brasileiras, desde a de 1934, reconhecem aos índios 
a posse dos territórios por eles efetivamente habitados, tendo especialmente a Constituição 
de 1988, em seu Art. 231, caput, reconhecido-lhes "os direitos originários sobre as terras 
que tradicionalmente ocupam".

Ao reconhecer aos índios direitos originários sobre as terras que ocu
pam, o texto constitucional consagrou, como fonte primária e congênita da posse territorial, 
0 princípio de que são os índios os primeiros e naturais senhores da terra, desvinculando o 
ato de reconhecimento formal dessas terras pelo Estado, do seu direito propriamente dito. Esta 
interpretação, inclusive, já tinha guarida no texto da Constituição anterior, razão pela qual a 
Lei 6.001/73 {Estatuto do índio) incorporou o seguinte princípio:

" A rt 25 - O  reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse 
permanente das terras por eles habitadas, nos termos do artigo 198, da Cons
tituição Federal, independerá de sua demarcação, e será assegurado pelo 
órgão federal de assistência aos silvícolas, atendendo..." - (grifamos)

Acerca da destinação das terras indígenas, o Art. 231, §§ 2® e 4® da 
Constituição é explícito:

"§2® - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua 
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes.
§4® - As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os 
direitos sobre elas, imprescritíveis".

O  Estatuto do índio é também bastante claro quando estabelece que:

"Art. 24 - O  usufruto assegurado aos índios ou si Ivícolas compreende o direi
to à posse, uso e percepção das riquezas naturais e de todas as utilidades 
existentes nas terras ocupadas, bem assim ao produto da exploração econô
mica de tais riquezas naturais e utilidades."

"Art. 38 - As terras indígenas são inusucapíveis..." (grifos nossos)

Os direitos das Comunidades Indígenas à posse permanente de suas 
terras - inalienáveis, indisponíveis e inusucapíveis - e ao usufruto exclusivo das riquezas 
naturais nelas existentes são, portanto, de uma clareza meridiana, estando plenamente 
assegurados pela Carta Magna e outras leis pertinentes. Isso implica imediatamente reco
nhecer que qualquer ato que visa turbar ou esbulhar esta posse é absolutamente ilegal, 
seja ele cometido por posseiro, fazendeiro ou qualquer outro, que não passará de invasor



de terra indígena cuja atividade deve ser rechaçada e coibida pela União Federal e pela 
FUNAI, como restará demonstrado a seguir.

A este respeito, veja-se o que tem entendido a jurisprudência:

"CON STITUCIO NAL, C IVIL E PROCESSUAL C IV ÍL  TERRAS INDÍGENAS. 
POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO. CERCEAM ENTO DE DEFESA.
- Inocorre cerceamento de defesa quando as questões de fato agitadas no 
processo se encontram provadas por via documental, autorizando o julga
mento antecipado da lide.
- É impossível a constituição do direito de posse por particular sobre gleba 
ocupada por comunidade indígena desde tempos Imemoriais.
- Reconhecida em outra ação judicial que a área em que pretendem ter posse 
os autores integra reserva indígena, constatada em procedimento administra
tivo regular, nega-se a proteção possessória.
- Apelação desprovida."
(ac. unân. da 3" Turm a do TRF 1" Região, de 20/06/90, na A p .C ív . 
89.01.221411-PA, rei. juiz Vicente Leal, Apite. Valdemar Hanneman e ou
tros, Apido. FUNAI e União Federal) - (grifos nossos)

"1. Os índios Pataxós vagueavam pelo sul da Bahia, onde tinham seu habitat, 
e  se fixaram, posteriormente, em área do atual município de Pau Brasil, que 
lhe veio ser reservada, em 1926, pelo Governo daquele Estado-Membro.
2. Os Pataxós não abandonaram suas terras. Foram, sim, sendo expulsos por 
fazendeiros, que delas se apossaram, utIlIzando-se de vários meios, inclusive a 
violência. A posse dos índios era permanente. A do réu precária, contestada.
3. Indenização concedida, observando-se, no entanto, o §2® do art. 198 da 
CF/69.
4. Apelação denegada."
(Apelação Cível n® 89.01.01353-BA, Rei. juiz Tourinho Neto, Apelantes: jencr 
Pereira Rocha e estado da Bahia, Apelada: FUNAI - Publicado no Dj em 06/ 
05/91) - (grifos nossos)

Particularmente no caso da Área Indígena Sete Cerros, fartamente de
monstrado na Medida Cautelar que a esta precedeu, as atividades dos invasores são relata
das, reiteradas vezes, pelo próprio administrador-regional da FUNAI em Amambai e outros 
funcionários do órgão indigenista, bem como por representantes indígenas, que denunciam os 
mais trágicos acontecimentos solicitando medidas urgentes para evitar conseqüências 
irreversíveis para a Comunidade (Does. 39 a 48). Isso faz com que essas invasões tenham um 
caráter ainda mais grave, por se tratar de ocupantes de má-fé, que há muito estão cientes de 
que aquela é uma área de ocupação tradicional indígena, e que usam e abusam de métodos 
totalmente ilegais e violentos contra os índios, desafiando todas as autoridades administra
tivas e a própria estabilidade do estado democrático de direito.

V  - D A  O B R IG A Ç Ã O  DE D EM A R C A R  E P R O T E G E R  A  T E R R A  IN D ÍG E N A

O  capuído Alt. 231 da CF estabelece a competência expressa da União 
para demarcar as terras indígenas, protegendo-as e fazendo respeitar todos os seus bens.
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Note-se que, embora o direito dos índios à terra independa do reco
nhecimento formal, sempre que uma Comunidade Indígena ocupar determinada área nos 
termos do Art. 231 acima citado, o Poder Público estará obrigado, por força constitucional, 
a promover este reconhecimento, realizando a demarcação física dos seus limites e garan
tindo a sua proteção.

Importa, aqui, salientar quea FUNAI é o órgão da União responsável 
pela demarcação física das terras e defesa das comunidades indígenas, de acordo com o 
Decreto Presidencial n- 22, de 04/02/91 (que regulamenta o processo administrativo de 
demarcação) e a Lei 5 .371, de 5 de dezembro de 1967, que autoriza a criação do órgão 
indigenista, incluindo dentre as suas finalidades: garantir a posse permanente das terras 
habitadas pelos índios, como também, o usufruto exclusivo dos recursos naturais e de 
todas as utilidades nelas existentes (Art. 1 ®, I, b), além dc "exercitar o poder de polícia nas 
áreas reservadas e nas matérias atinentes à proteção do índio" (Art. 1° VII - grifamos).

Já o Estatuto do índio, procurando garantir ao órgão indigenista condi
ções para que desempenhe tais funções, dispõe, em seu Art. 34:

"O  órgão federal de assistência ao índio poderá solicitar a colaboração das 
Forças Armadas e Auxiliares e da Polícia Federal, para assegurar a proteção 
das terras ocupadas pelos índios c pelas comunidades indígenas." (grifos nossos)

Se necessário, pode, pois, a FUNAI solicitar a ajuda das autoridades 
competentes para proteger as terras indígenas, aqui compreendidas todas as atividades que 
tenham por fim garantir aos índios os seus direitos. O  que não se admite é que o órgão 
protetor assista inerte à invasão do território indígena e à dilapidação de seus recursos 
naturais por ocupantes de má-fé. Para isso, não há justificativa.

Vale dizer, também, que o dever da União de proteger as terras indíge
nas é concorrente e supletivo ao do órgão indigenista, conforme estabelecem a parte final 
do Art. 25 da Lei 6.001/73 - "sem prejuízo das medidas cabíveis que, na omissão do refe
rido órgão, tomar qualquer dos Poderes da República" (grifos nossos) - e o Art. 36 do 
mesmo diploma legal:

"Art. 36 - Sem prejuízo do disposto no artigo anterior (que atribui ao órgão 
indigenista o dever de defender judicial e extra-judicialmente os direitos dos 
índios), compete à União adotar as medidas administrativas ou propor, por 
intermédio do Ministério Público Federal, as medidas judiciais adequadas à 
proteção da posse dos silvícolas sobre as terras que habitem", (parênteses e 
grifos nossos)

Vê-se, portanto, que não só o direito das comunidades indígenas à 
posse permanente e usufruto exclusivo de suas terras e riquezas é certo, como irrefutável é 
também a sua legitimidade para exigir da União Federal e da FUNAI medidas eficazes que 
lhes garantam esses direitos.

No caso em tela, basta uma breve análise da situação de fato dos 
índios para que se conclua que a FUNAI {nem qualquer outro órgão), por anos a fio, nada
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fez para que a Comunidade de Sete Cerros gozasse de seus direitos mais fundamentais. Os
fatos narrados na Ação Cautelar, cujos documentos comprobatórios já anexamos a esta 
inicial, não deixam dúvidas de que o órgão indigenista se omitiu diante das invasões, dos 
atentados violentos à posse dos índios, das expulsões ilegais e desumanas, e até mesmo dos 
assassinatos cometidos contra aqueles líderes indígenas que em vão ousaram resistir ao 
assalto de suas terras. Tais fatos revelam a atitude de descaso do órgão para com a situação 
da Comunidade Indígena de Sete Cerros, o que aliás se repete na história do órgão indige
nista em relação ao povo Guarani como um todo, que sofreu danos irreparáveis em decor
rência dessa omissão.

Importa dizer que, se não fora pela ordem emanada desse R. juízo, 
resultado do pedido cautelar da própria Comunidade Indígena, esta estaria ainda hoje aguar
dando medidas administrativas da parte do órgão indigenista. A FUNAI se omitiu diante de 
suas obrigações legais para com os Guarani/Kaiowá e Nandeva de Sete Cerros e continua 
a se omitir, sempre com base no argumento de que, dentre outras coisas, não possui os 
recursos humanos e/ou financeiros necessários à execução das tarefas que lhe foram im
postas por lei - argumento este, meramente protelatório e inadmissível a esta altura dos 
acontecimentos.

V I - D A  O B R IG A Ç Ã O  D E P R O M O V E R  O  R E G IS T R O  D A  T E R R A

0  processo de reconhecimento de terras indígenas no Brasil rege-se, 
hoje, como já mencionado, pelos dispositivos do Decreto n® 22, de 04/02/91, do Poder 
Executivo, na forma do que estabelece a Lei 6.001 de 19/12/73 {Estatuto do indio). O  pro
cesso subdivide-se em diversas etapas, iniciadas pela identificação que é realizada por 
técnicos especializados do órgão indigenista. Após a aprovação dos trabalhos de identifica
ção e a expedição da Portaria de delimitação pelo Ministro da Justiça, a FUNAI deve proce
der à demarcação física dos limites da terra em questão, submetendo, por íim , todo o 
processo à homologação do Presidente da República e efetuando o competente registro do 
memorial descritivo.

Inclui a Constituição Federal de 1988, bem como todas as anteriores, 
entre o rol de bens da União (Art. 20, XI), as terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios. A outorga constitucional dessas terras ao domínio da União, cria, no dizer do Prof. 
jOSÉ AFO N SO  DA SILVA, "uma propriedade vinculada ou propriedade reservada com o 
fim de garantir os direitos dos índios sobre ela" {in Curso de Direito Constitucional Positi
vo, 7" edição, Ed. Revista dos Tribunais, 1991, pág. 717 - grifamos).

O Código C ivil, em seu Art. 65, classifica os bens de acordo com os 
títulos que a eles correspondem:

"São públicos os bens do domínio nacional pertencentes à União, aos Esta
dos, ou aos Municípios. Todos os outros são particulares, seja qual for a pes
soa a que pertencerem."

Sendo as terras indígenas de domínio da União, adquirem elas, para 
efeitos de classificação geral, o caráter de bens públicos e, como tais, devem ser inscritas
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no registro de imóveis das Comarcas em que estão situadas e no Serviço de Patrimônio da 
União. O  efeito principal deste registro é garantir a publicidade do ato de reconhecimento 
de determinada terra indígena e, conseqüentemente, a sua proteção erga omnes no que 
tange a eventuais títulos incidentes sobre a mesma.

Isto porque, se há algum título, melhor título é o da União, pois, 
verificada a posse indígena sobre determinada área, o domínio, desde sempre, pertenceu à 
União. Isto quer dizer que qualquer outro título incidente sobre área indígena não se cons
titui, sequer chega a existir, não produzindo efeitos de espécie alguma, como em seguida 
será demonstrado.

No caso em questão, a abertura de matrícula no Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Amambai é providência imprescindível. Relatamos nesta inici
al, e como já dito, com muito mais detalhes na Ação Cautelar que a esta precedeu, a longa 
história de violências e invasões da Área Indígena de Sete Cerros. Além disso, tem se torna
do praxe notória no Mato Grosso do Sul o fato de que os invasores de áreas indígenas 
recorrem à Justiça naquele estado, com base em supostos títulos dominiais incidentes sobre 
aquelas áreas, freqüentemente, obtendo decisões favoráveis à sua permanência nas mes
mas, à revelia dos atos administrativos de reconhecimento ou da própria Constituição Fe
deral. Isso só tem dificultado ainda mais a situação dos índios na região, acirrando ânimos 
e conflitos de longa data.

Assim, simplesmente colocar marcos nos limites da terra indígena 
não atenderia à finalidade maior das normas que tratam da problemática indígena na 
Carta Magna. Aos índios de Sete Cerros de nada adiantaria que os seus direitos fossem 
elevados a um status constitucional, se a plena garantia de seu habitat ficasse apenas no 
papel, isto é, se os atos da União - atos de império, públicos por natureza ■ não fossem 
capazes de garantir a prevalência desse direito sobre o interesse particular. Havendo uma 
história de invasões e sendo constante naquela região a criação de obstáculos à efetivação 
dos direitos indígenas, a obrigação de proceder ao competente registro da Área Indígena 
de Sete Cerros se impõe como única forma de garantir plenamente à Comunidade Indíge
na Autora o seu território.

V ll - D A  N U L ID A D E  D O S  T ÍT U L O S  IN C ID EN T ES  EM  TER R A S  IN D ÍG E N A S

O  Art. 231, §6® da Constituição Federal estabelece que:

"São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham 
por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este 
artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes, ressalvado relevante Interesse público da União, segundo o 
que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a 
indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às 
benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé." (grifos nossos)

Como muito bem fundamenta GILMAR FERREIRA MENDES (in O  do
mínio da União sobre as terras Indígenas: o Parque Nacional do Xingu, Brasília, MPF, 
1988, pág. 70), após uma breve análise de nossa legislação, há que se reconhecer que o
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dispositivo acima mencionado, contido também no Art. 198 e §4®, IVda Constituição de 1967/ 
69, ao qual o Procurador da República à época se referia, nada mais faz que explicitar princí
pios que integram o Direito Constitucional brasileiro desde, pelo menos, 1934. Neste sentido, 
inclusive, cita pronunciamento do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Néri da Silveira:

"Não cabe, destarte, compreender o parágrafo 1 ® e o art. 198 da Constitu ição 
vigente, no que concerne a negócios jurídicos a eles anteriores, senão como 
mera forma de índole explicitante, pois, em realidade, antes de seu advento, 
já seria nulo e sem qualquer efeito, ao menos quanto à ocupação, posse e 
utilização, 0 negócio jurídico de concessão ou venda de terras, onde silvícolas 
estivessem permanentemente localizados. Desde a Constituição de 1934, a 
posse dos silvícolas estava protegida, quanlo às terras onde localizados, em‘ 
caráter permanente." (idem) - (grifos nossos)

De fato, ainda mesmo sob a égide da Constituição de 1891 não se 
podia admitir considerar as terras ocupadas pelos indígenas como devolutas. Em 1902, 
durante conferência na então Sociedade de Ethnographia e Civilização dos índios, o ilustre 
jurista JO ÃO  MENDES jlJN IO R  introduzia em nosso Direito o conceito de "indigenato", 
por meio do qual demonstrava que as terras indígenas nunca foram devolutas e, por isso 
mesmo, jamais poderiam ser tratadas como tais:

"O  indígena, primariamente estabelecido, tem a sedum positio, que constitui 
o fundamento da posse, segundo o conhecido texto do jurisconsulto Paulo 
(Dig., titiil. de acq. vel. amitt. possess., L.1), aquese referem Savigny, Molitor, 
Mainz e outros romanistas; mas, o indígena, além desse jus possessionis, tem 
0 jus possidendif que já lhe é reconhecido e preliminarmente legitimado, 
desde o Alvará de 1 ® de Abril de 1680, como direito congênito. Ao indigenato, 
é  que melhor se aplica o texto do jurisconsulto Paulo :-quia naturaliter tenetur 
ab eo qui insistit.
Só estão sujeitas à legitimação as posses que se acham em poder de ocupante 
(art. 3® da Lei de 18 de Setembro de 1850); ora, a ocupação, como título de 
aquisição, só pode ter por objeto as coisas que nunca tiveram dono, ou que 
foram abandonadas por antigo dono. A ocupação é uma apprehensio rei nuliis 
ou rei derciictac (...); ora, as terras de índios, congenitamente apropriadas, não 
podem ser consideradas nem como res nullius, nem como res derelictae; por 
outra, nào se concebe que os índios tivessem adquirido, por simples ocupa
ção, aquilo que lhes é congénito e primário, de sorte que, relativamente aos 
índios estabelecidos, não há uma simples posse, há um título imediato de 
domínio; não há, portanto, posse a legitimar, há domínio a reconhecer e direi
to originário e preliminarmente reservado" (in Os Indígenas do Brasil, Seus 
Direitos Individuais e Políticos, 1912, SP, págs. 58/59) - (grifos nossos).

Com o texto constitucional de 1934, dirimiu-se qualquer dúvida que 
todavia pudesse existir a respeito dessa questão. Como menciona GILMAR FERREIRA MEN
DES, dizia 0 mestre PONTES DE M IRANDA que emanava do reconhecimento da posse 
indígena em caráter permanente contido naquela Carta, a atribuição aos índios do "domí
nio coletivo" sobre as mesmas [in O  Domínio da União sobre as Terras Indígenas, idem,
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pág. 67). Isso trazia como conseqüência indiscutível, a nulidade de lodo e qualquer ato 
cujo objetivo íosse o domínio ou a posse sobre aquelas terras.

Essa orientação foi, ao longo dos anos, sendo acatada pelos nossos 
Tribunais e, ainda hoje, o é  integralmente:

"As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis. São nulos os atos que 
tenham por objeto domínio c posse dessas terras, sem que seus ocupantes 
tenham direito a qualquer ação ou indenização contra a União e a FUNAI.
O  objetivo da norma constitucional, ao transformar as áreas ocupadas pelos 
índios em terras inalienáveis, íoi o de preservar o habitat de uma gente, sem 
cogitar de defender a sua posse, mas dentro do sadio propósito de preservar um 
patrimônio 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."
(Ap. C ív . n- 31.078/MT, Rei. Juiz Adhemar Marinho, Apite, josé Pinto e sua 
mulher, Apida. FUNAI. Publicado no D .j. em 21.05.81) (grifos nossos)

"M ANDADO DE SEGURANÇA, TERRAS HABITADAS POR SILVÍCOLAS, ART. 
198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/69, ATO TRANSLATIVO DE DOMÍNIO 
SOBRE ELAS,APART1CULARES,É NULO, SEM QUALQUER EFEITO JURÍDICO 
(1® DO ART. 198, DA CF). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
FEDERAL PARA CONHECER DE ATOS DA FUNAI, Q UE SE AFASTA.
A  Justiça Federal é competente para apreciar atos da FUNAI, na via do man
dado de segurança, pois eles veiculam parcela do poder impositivo do gover
no da União Federal, a quem cabe a defesa dos silvícolas, protegidos constitu
cionalmente por ela.
Em que pese ao fato de o impetrante portar título de domínio, devidamente 
registrado em Cartório de Imóveis, prevalece o comando do art. 198,1® da 
Constituição Federal, que declara nulo e sem nenhum efeito jurídico atos 
que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas 
por silvícolas. Apelação não provida, para confirmar a sentença."
(TRF, Ap. em MS n® 93.516, rei. Min. José Cândido, Apite. Kardec Caram 
Abrahim, Aplda. FUNAI, 08/11/83; inteiro teor do acórdão em anexo - Doc. 
49) - (grifos nossos)

"M ANDADO  DE SEGURANÇA, TERRAS INDÍGENAS, DOM ÍNIO  O RIG IN Á
RIO.
É pacífico o reconhecimento do domínio da União sobre as terras ocupadas 
pelos si Ivícolas. Reclamação de particulares, que se dizem titulares de glebas 
alcançadas por limites de reservas indígenas. Nulidade de títulos imobiliários 
porventura incidentes sobre tais glebas. Matéria de fato insuscetível de apre
ciação nos estreitos limites do "mandamus". Apelações providas, sentença 
reformada."
(TRF, Ap. em MS n® 119.084-MT, rei. Min. Miguel Ferrante, Apite. FUNAI e 
União Federal, ApIdo. Ind. e Com. Agricultura e Pecuária Arthur Tomasi, 09/ 
05/88; inteiro teor do acórdão em anexo - Doc. 50) (grifos nossos)

G U A R A N I - C O M U N ID A D ES  D E  S E T E  C E R R O S  E D E  JA G U A P IR É  133



Como se vê, muito antes da promulgação da Constituição de 1988e 
seu Art. 231, §6° já não havia dúvidas de que, sendo as terras de posse permanente indígena, 
outorgava-se à União o domínio sobre elas e, conseqüentemente, seria nulo e destituído de 
qualquer efeito jurídico todo e qualquer ato que visasse a posse ou o domínio das mesmas. 
Apesar disso, vez por outra, surgem algumas controvérsias especificamente acerca da va li
dade, ou não, daqueles títulos dominiais expedidos antes da Constituição de 1934.

Mais uma vez, é GILMAR FERREIRA MENDES quem esclarece, de 
maneira precisa, que mesmo aqueles títulos acima referidos estariam afetados pela declara
ção de nulidade expressa na Carta de 1934, por ser o seu A it 129 uma "lei de proibição" 
(instituto do Direito alemão), que alcançaria toda situação anteriormente existente, estabele
cendo "uma peculiar e rara espécie de nulidade, a chamada nulidade supervenienté' {in O  
Domínio da União sobre as Terras Indígenas, idem, pág. 71) - (grifamos).

Dessa forma, pode-se concluir que, sendo a Área Indígena de Sete 
Cerros terra de posse permanente da Comunidade Indígena Guarani/Kaiowá e Nandeva, o 
domínio sobre a mesma pertence, de plano eem  caráter irreversível, à Uniào. Daí, que todo 
e qualquer título dominial porventura incidente sobre aquela Área, tenha sido ele expedido em 
que tempo for, é, na origem, nulo e não produz qualquer efeito jurídico, devendo a respec
tiva matrícula ser cancelada pelo Cartório do Registro de Imóveis competente.

V III - D A  O B R IG A Ç Ã O  D E IN D E N IZ A R  O S  ÍN D IO S

A Comunidade Indígena de Sete Cerros sofreu sérios danos com a 
invasão de suas terras, tendo sido delas expulsa e, conseqüentemente, impedida de usufruir 
de seus recursos naturais. O  patrimônio indígena foi dilapidado e integrantes da Comunidade 
foram mortos ou se suicidaram em razão das privações que durante anos lhe foram impostas.

Ressalte-se, porém, que não cabe à Comunidade Autora responsabili
zar diretamente os órgãos e agentes da administração pública federal responsáveis pelos 
danosaelacausados. A  União Federal é pessoa jurídica de direito público interno (Art. 14,
I do Código C ivil) e responde pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, 
causarem a terceiros (Art. 37, §6® da Constituição Federal e Art. 15 do Código C ivil).

Ensina o Prof. CAIO  MÁRIO DA SILVA PEREIRA, in Instituições de 
Direito Civil, vol. I, 2- edição, Ed. Forense, pág. 463:

"Não importa qual seja a pessoa jurídica de direito público: União, Estado- 
membro, Município. Qualquer que seja, é responsável civilmente pelos atos de 
seus representantes que, nesta qualidade, causem dano a terceiros, procedendo 
de modo contrário ao direito, ou faltando a dever prescrito em lei." (grifamos)

No mesmo sentido, leciona FIELY LOPES MEIRELLES, in Direito Ad
ministrativo Brasileiro, 4- edição, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 555:

"Todo ato ou omissão de agente administrativo, desde que lesivo e injusto, é 
reparável pela Fazenda Pública..." (grifos nossos)
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Se todo aquele que causa dano, "por ação ou omissão voluntária" está 
obrigado a repará-lo (Art. 159 do Código Civil), e se, neste caso, esta obrigação é da pessoa 
jurídica a que pertencem os agentes administrativos responsáveis peia omissão, cabe à 
União Federal indenizar a Comunidade Indígena de Sete Cerros pelos danos sofridos, 
podendo aquela, se assim entender, cobrá-los regressivamente dos diretos causadores.

IX -  D O  P E D ID O

Diante dos fatos expostos e da clareza do direito aplicável à questão, a 
Comunidade Indígena Autora requer:

1. Seja-lhe concedido o benefício da isenção do pagamento de taxa judiciária e outras 
custas processuais, com base no disposto no Art. 61 c/c 3 9 ,1 da Lei 6.001/73, que estende 
aos interesses do patrimônio indígena os privilégios da Fazenda Pública;

2. Seja citada a União Federal, por intermédio da Procuradoria da República no Distrito 
Federal, e a FUNAI, na pessoa do seu Presidente, para, querendo, contestarem os termos 
desta Ação;

3. Seja publicado edital para citação de pretensos interessados, desconhecidos ou incertos;

4. Seja intimado o Ministério Público Federal para que intervenha em todos os atos do 
processo; eque , ao final,

5. Seja determinado à FUNAI promover a imediata demarcação física dos limites da 
Área Indígena Sete Cerros;

6. Seja determinado à FUNAI exercer permanente vigilância sobre a referida Área, cum
prindo, assim, com as suas atribuições previstas pela Lei 5.371/67, estabelecendo-se multa 
pecuniária para o caso de ocorrência de novas invasões;

7. Seja determinado à União Federal ratificar o processo de demarcação da Área através 
de Decreto Homoiogatório e promover, por intermédio da FUNAI, a abertura de matrícula 
referente àquela Área, em seu nome e com expressa referência ao caráter indígena daquela 
terra e à posse permanente da Comunidade Indígena Guarani/Kaiowá e Nandeva de Sete 
Cerros, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Amambai, bem como junto ao 
Serviço de Patrimônio da União;

8. Seja determinado ao Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Amarnbai que 
cancele todas as matrículas de registro de imóveis porventura incidentes sobre a Area, por 
serem nulas e sem nenhum efeito conforme a Constituição em vigor e as anteriores.

9. Seja a União Federal condenada a pagar à Comunidade Indígena indenizações pelas 
perdas e danos que lhe foram causados em virtude da omissão de seus órgãos e agentes 
administrativos, devendo o quantum da indenização incluir as perdas e danos causados 
pela perda temporária da posse das terras e impossibilidade de usar e fruir dos recursos 
naturais nelas existentes, bem como as perdas e danos causados pelos invasores ao patrimônio
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da Comunidade, e todos os demais, a serem apurados e quantificados em liquidação de 
sentença por artigos, conforme o disposto no Art. 608 do Código de Processo C ivil.

Atribuindo à causa o valor de Cr$3.000.000,00 (três milhões de cru
zeiros), para efeitos de alçada, protesta pela produção de todos os meios de prova em 
Direito admitidos.

Termos em que.
Pede Deferimento.

Brasília, 09 de novembro de 1992.

ANA VALÉRIA DO NASCIMENTO ARAÚJO 
OAB/RJ 53.573

RAIM UNDO SERGIO BARROS LEITÃO JULIANA FERRAZ DA ROCHA SANTILLI 
OAB/CE 5.666 OAB/DF 10.123
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D o c. 5 Petição n*qiierendo ^ lial>ilitaç.io nos au los cio Conflito  de 
C.ompetênciii suscit«ido pela Sattin Ai^ropccuária perante ii STJ'

Exce len tíssim o  Senhor M in istro  M ILT O N  L U IZ  PEREIRA  
D IG N ÍS S IM O  R E LA T O R  D O  C O N F L IT O  D E C O M P E T Ê N C IA  N® 5 .008-9

A CO M UN IDADE INDÍGENA DE SETE CERROS, grupo Gua
rani-Kaiowá e Nandeva, com legitimidade para ingressarem Juízo garantida pelo Art. 232 
da Constituição Federal, representada segundo seus usos, costumes e tradições porLUCIANO 
VALIENTE, portador da carteira de identidade da FUNAI n® 20769, expedida em Campo 
Grande (MS), e SILVARINA MARTINS, portadora da carteira de identidade da FUNAI n® 
6546, também expedida pela FUNAI em Campo Grande (MS), ambos brasileiros, casados, 
residentes e domiciliados na Área Indígena Sete Cerros, município de Coronel Sapucaia, 
Mato Grosso do Sul, por seus advogados abaixo assinados (instrumento público de manda-

'  Esta petição foi elaborada com  a colaboração do Dr. Edson Facchin, Procurador do Estado do 
Paraná.
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to e substabelecimento inclusos - Docs. 1 e 2), nos autos do Conilito de Competência em 
epígrafe, vem, com fundamento nos Arts. 46 e seguintes do Código de Processo C iv il, e nos 
termos dos Arts. 231 e seguintes da Constituição Federal, da Lei 6.001 de 19/12/73 (Estatuto 
do índio) e outros dispositivos legais pertinentes, expor e ao final requerer o que se segue:

I - B R EV E  R E TR O S P E C T IV A

Os fatos postos em Juízo melhor se elucidam com uma breve retros
pectiva deixada à margem por completo pela Suscitante do presente Conflito de Competên
cia, mas que é imprescindível para o deslinde dessa questão. Afinal, demonstrar-se-á que 
Vossa Excelência foi induzida cm erro pela distorcida e omissa narração produzida pela 
Suscitante, o que permitirá a revogação integral da decisão liminar já proferida nos autos, 
ou, pelo menos, a sua reforma parcial. Sendo assim, importa relatar o seguinte:

Considerada a maior sociedade indígena no Brasil, com uma popula
ção de mais de 20.000 índios, os Guarani se subdividem em três grupos: Kaiowá, Nandeva 
e Mbya. Vivem em áreas de extensão diminuta - provavelmente as menores do país, espa
lhadas desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, com parentes próximos em todo o 
Cone Sul americano, principalmente no Paraguai e Argentina. Cada um dos três subgrupos 
possui peculiaridades próprias, tendo como unidade fundamental o seu sistema religioso, 
que, ao longo dos anos, foi o centro da resistência deste povo ao contato com a sociedade 
envolvente. Os Guarani têm um conceito todo próprio de ocupação da terra, que é para 
eles um oferecimento divino a uma Comunidade determinada. Daí, portanto, o laço profun
do que os une àquela terra específica, e a prática de perpetuar a interação entre as aldeias, 
tecendo uma rede de relações a partir dos pontos de ocupação exclusiva.

No passado, essa sociedade indígena possuía um extenso território. 
Todo o extremo-sul do Mato Grosso do Sul (MS) era tradicionalmente ocupado pelos Gua
rani/Kaiowá e Nandeva. O  contato com estes grupos iniciou-se efetivamente a partir das 
duas últimas décadas do século XIX, quando as suas terras foram objeto da implantação de 
projetos extrativistas para a exploração da erva-mate. Durante anos, nada se fez para prote
ger as terras desses índios, o que deu margem à ocupação daquela região por posseiros não- 
índios, gerando um acúmulo de problemas e conflitos fundiários até hoje não resolvidos.

No processo de ocupação de seu território pelos não-índios, os Guara
ni/Kaiowá e Nandeva foram sendo impedidos de ocupá-lo dentro do seu costume tradicio
nal. Isto porque, essa região foi alvo intenso da política de aldeamentos implantada pelo 
antigo Serviço de Proteção ao índio (órgão governamental que antecedeu a FUNAI), a qual 
consistia em concentrar em uma única reserva todos os núcleos de Guarani existentes na 
área circunvizinha, liberando assim as terras restantes para a exploração agropecuária. Apesar 
das constantes remoções forçadas, os Guarani sempre retornavam às suas terras de ori
gem, tendo, porém, a partir daí, que se sujeitar a disputá-las, ou até mesmo conviver com 
ocupantes ilegais.

Foi somente na década de 80 que a FUNAI concebeu a necessidade de 
identificar e delimitar asterras tradicionais Guarani/Kaiowá e Nandeva no MS, nessa época, 
portanto, já retalhadas e invadidas por posseiros, os quais não hesitavam em adentrá-las



ainda mais, mesmo após formalmente identificadas. Os processos de identificação da FUNAI, 
no entanto, se arrastaram durante anos e só a partir de setembro de 1991, medidas efetivas 
de reconhecimento começaram a ter lugar.

A  situação de fato dos Guarani no MS, sua busca sem sucesso pela 
reocupação exclusiva das terras tradicionalmente ocupadas, nào raro já bastante depreda
das pelos invasores que se negam a reconhecer-lhes inclusive a existência e a permitir que 
exerçam os direitos garantidos aos índios no país, ocasionou a proliferação de suicídios 
entre os membros desse povo - fato largamente noticiado pela imprensa nos últimos anos. 
Em 1991, ocorreram, pelo menos, 20 suicídios e 31 tentativas de suicídio por enforcamento 
e envenenamento nas aldeias Guarani no MS, vários, inclusive, referentes à Comunidade 
de Sete Cerros, segundo dados oficiais da própria FUNAI. São jovens índios, que humilha
dos e desestimulados em razão da ausência de terras para viverem de acordo com seus 
usos, costumes e tradições, a falta de decisão governamental em demarcar e desobstruir 
definitivamente essas terras, além do processo gradativo de aculturação e desagregação 
cultural para o qual não vislumbram alternativas, optam por atos extremos, revelando o 
trágico destino imposto à dignidade do maior povo indígena do Brasil.

As referências concretas sobre a ÁREA INDÍGENA DE SETE CERROS 
(objeto das disputas que originaram o presente Conflito de Competência) surgem a partir de 
1987, quando a mesma foi identificada pela FUNAI (Doc. 3). Estima-se que a população 
dessa área era de 2.000 índios até fins dos anos 70, quando estes começaram a ser perse
guidos, expulsos e mortos pelos não-índios que invadiram a região. Em 1991, a FUNAt 
constituiu um Grupo Técnico para atualizar os dados referentes às áreas Guarani/Kaiowá e 
Nandeva no MS, dentre elas a de Sete Cerros, cujo processo de demarcação estivera para
lisado até então. O  Grupo reafirmou integralmente os limites da área identificados em 1987 
(Doc. 4), que foram, a seguir, aprovados pela Resolução n® 20 da Comissão Especial de 
Análise da FUNAI de 20/09/91 (Doc. 5), a qual se baseou no parecer do antropólogo Alceu 
Cotia (Doc. 6).

A  Área Indígena de Sete Cerros foi finalmente declarada como de pos
se permanente da Comunidade Guarani/Kaiowá e Nandeva pela Portaria do Ministro da 
Justiça n® 602, de 26 de novembro de 1991 (Doc. 7). Esta Portaria reconheceu à Comunida
de de Sete Cerros suas terras tradicionais, com uma superfície aproximada de 9.003 hecta
res, no município de Coronel Sapucaia, MS, determinando fosse a mesma demarcada e que 
dela se retirassem quaisquer pessoas ou grupos de não-índios.

II - A  V E R D A D E  S O B R E  O S FA TO S  P O S T O S  EM  JU ÍZ O

Em 28 de maio de 1992, após a publicação da mencionada Portaria n® 
602 - e somente em razão dela, como apontado em sua petição pela Sattin Agropecuária, 
Suscitante desse Conflito de Competência, a mesma proposà Justiça Federal no Mato Grosso 
do Sul, Medida Cautelar Inominada conlra a FUNAI e a União Federal com o objetivo de 
suspender liminarmente os efeitos daquela Portaria e manter-se na posse da referida área. 
Note-se que a Comunidade Indígena não é parte nessa Ação, razão pela qual sequer to
mou conhecimento de sua propositura, já que a Suscitante teima em não reconhecer-lhe a 
existência, ignorando por completo o próprio dispositivo constitucional do Art. 232.
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Enquanto isso, a Área de Sete Cerros, a despeito da Portaria ministerial 
de demarcação, continuava completamente invadida por fazendeiros, prepostos e outros 
estranhos à Comunidade Indígena, os quais insistiam em impedir, de forma ilegal e violen
ta, a ocupação e permanência dos índios em suas próprias terras, ameaçando-os e cons- 
trangendo-os a não ficarem no território. Diante da situação em que se encontravam e da 
inércia e omissão do órgão indigenista e da União Federal, a Comunidade Indígena de Sete 
Cerros requereu à Justiça Federal no Distrito Federal, em 09 de julho de 1992, a conces
são de Medida Cautelar com o fim de: a) que fosse determinado à FUNAI promover a 
retirada imediata de todos os invasores da Área Indígena de Sete Cerros; b) que fosse deter
minado à Polícia Federal prestar total assistência à FUNAI na execução da retirada, bem 
como que o Ministroda justiça fornecesse os recursos materiais necessários à implementa
ção dessa tarefa; e c) que fosse fixada multa por dia de atraso no cumprimento de tais 
medidas (Doc. 8).

Nesta Ação, as Rés foram validamente citadas em 20 e 21 de julho de
1992 (Doc. 9). O  Ministério Público Federal manifestou-se em 04/09/92 (Doc. 10). Em 17 
de setembro de 1992, o ju ízo da 3" Vara Federal sentenciou, acatando integralmente o 
pedido da Comunidade Indígena. A  justa e irreparável decisão tomou por base os docu
mentos trazidos aos autos com a peça in ic ia l, bem como o fato de que tanto a União 
Federal quanto a FUNAI reconheceram a legalidade da Portaria m inisterial que d e li
mitara e interditara a Área de Sete Cerros, confessando estar sendo esta descumprida e 
ser urgente a necessidade de proceder-se à retirada dos invasores daquela Área Indígena 
(Doc. 11}.

Proferida a sentença em favor da Comunidade Indígena e iniciados os 
preparativos da operação de retirada dos ocupantes ilegais de suas terras, a Juíza titular da 
2- Vara Federal em Campo Grande resolve acatar o pedido liminar da Sattin Agropecuá
ria, nos autos da Cautelar proposta pela empresa perante aquela Seção Judiciária - isso 
somente aos 20 de setembro de 1992. Por meio desta decisão interlocutória, além de 
determinar à FUNAI a suspensão do processo de demarcação da Área Indígena de Sete 
Cerros e de conceder à empresa a sua manutenção na posse da mesma, mandou então que 
fosse promovida a citação das Rés (Doc. 12).

Diante desse fato, o representante do Ministério Público Federal no 
Mato Grosso do Sul comunica àquela Juíza a sentença já prolatada nos autos da Cautelar 
em trâmite perante a Justiça Federal no Distrito Federal, requerendo a suspensão da execu
ção da liminar por ela concedida (Doc. 13). Além disso, recorre dessa decisão ao Tribunal 
Federal Regional da 3" Região, que, também por meio de liminar, decide cassá-la parcial
mente, garantindo a continuidade do processo de demarcação (Doc. 14).

Aos 17 de novembro do mesmo ano, a Comunidade Indígena de Sete 
Cerros ajuíza perante a 3" Vara Federal no Distrito Federal a Ação Ordinária n® 92.0015364- 
0 (ação principal correspondente à Medida Cautelar de sua autoria - Doc. 15). Com a 
instalação de novas Varas Federais no Distrito Federal, aquele processo foi redistribuído à 
12" Vara. Nesta Ação, além da União Federal e da FUNAI, a Comunidade Indígena reque
reu a citação editalícia de todos os demais possíveis interessados. Decorrido o prazo, no 
entanto, a Sattin Agropecuária não apareceu para contestar o pedido.
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Enquanto tramitava regularmente o feito no Distrito Federal, a Juíza 
titular da 1- Vara Federal em Campo Grande resolve dectarar-se competente para julgar o 
caso. Assim, oficia ao Juiz Federal da 3" Vara no Distrito Federal para que lhes fossem 
remetidos os autos da Medida Cautelar movida pela Comunidade Indígena. Referido ofício 
é recebido em 17/12/92 pela Secretaria da Vara em Brasília (Doc. 16}. Estando já aqueles 
autos no Tribunal Regional Federal da 1" Região, em íacederemessaexo/F/c/o, o ju iz titular 
da 12" Vara limita-se a informar-lhe tal falo em 18/02/93 (Doc. 17).

Aos 12 de maio do corrente, a 3" Turma do Tribunal Regional Federal 
da 1 - Região nega provimento à Remessa ex offício  n® 92.0129381 -O/DF, tendo o relator, 
por voto exemplar acatado unanimemente pelos demais integrantes, reafirmado a sentença 
proferida em favor da Comunidade Indígena de Sete Cerros (Doc. 18). Note-se que a Sattin 
Agropecuária tentou de todas as formas adiar a realização desse julgamento, tendo sido o 
seu requerimento indeferido.

Daí que a Agropecuária resolve suscitar o presente Conflito de Com
petência, pleiteando a declaração de incompetência absoluta da Justiça Federal no Distrito 
Federal para julgamento da questão, bem como a anulação dos atos decisórios já proferidos 
em favor da Comunidade Indígena. Vossa Excelência decidiu, então, suspender liminarmente 
o processamento de todas as ações envolvidas, designando o Juízo da 2" Vara Federal no 
Mato Grosso do Sul para resolver eventuais medidas urgentes.

Ill - IN EX IS T Ê N C IA  D E C O M P E T Ê N C IA  A B S O L U T A

Escuda-se a Suscitante do presente Conflito no argumento de que são 
as Ações aqui envolvidas de competência absoluta da justiça Federal no Mato Grosso do 
Sul. Para tanto, pretende fazer crer que se tratam de ações reais, às quais, na forma do Art. 
95, primeira parte, do Código de Processo C ivil, aplica-se a regra do foro da situação da 
coisa {forum rei sitae).

Em primeiro lugar, porém, há que se convir que nem as Ações movidas 
pela Comunidade Indígena, ora Peticionária, sequer aquelas movidas pela Sattin Agropecu
ária, Suscitante, podem ser consideradas ações reais. Breve análise sobre as mesmas permi
tirá aclarar de pronto a questão;

As Ações movidas pela Comunidade Indígena perante a Justiça Fede
ral no Distrito Federal têm por objeto um direito obrigacional, decorrente da imposição 
constitucional à União quanto a demarcar e proteger as terras indígenas no país (Art. 231, 
caput). A  partir da declaração contida no ato administrativo de demarcação - a Portaria 
ministerial n® 602, que reconhece sim a posse dos índios e, conseqüentemente, o domínio 
da União sobre a Area Indígena de Sete Cerros, a Comunidade demanda em Juízo o cum
primento de obrigações impostas ao Estado acerca daquela terra. Não há, portanto, qual
quer discussão sobre direito real, não se tratando, pois, de ações reais.

Tampouco têm caráter real as Ações movidas pela Suscitante perante a 
Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul. Nelas, está em jogo o ato administrativo de de
marcação e não, a posse ou a propriedade da terra. Na realidade, o direito de propriedade
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é ali usado como mero pressuposto (causa remota) para que se discuta a desconstituição 
daquele ato administrativo, providência jurisdicional pretendida. Se o que se discute é a 
natureza jurídica da área em questão (para fins de suspender os efeitos de referido ato), e 
não, a quem ela pertença ou quem de fato a possua, não há também porque se falar em 
ações reais, sendo pouco relevante a circunstância da menção ao direito de propriedade.

Não sendo essas ações reais, não há razão para se cogitar de compe
tência absoluta em razão da situação do imóvel, nos termos previstos na primeira parte do 
citado Art. 95. Mesmo porque, ainda que se admitisse serem elas ações fundadas em direito 
real, estariam certamente incluídas dentre aquelas previstas na parte final do mesmo artigo, 
que estabelece hipótese de competência relativa, como ensina o ilustre jurista CELSO AGRÍ
CO LA BARBI:

"Em síntese, nas ações fundadas em direito real sobre imóveis, o sistema do 
Código é 0 seguinte: a) quando o litígio recair sobre direito de propriedade, 
vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de 
obra nova, o foro é o da situação do imóvel, e a competência de natureza 
funcional, não podendo ser modificada por acordo, tácito ou expresso, entre 
as partes; b)quando o litígio não estiver incluído na categoria anterior, o foro 
competente é o da situação do imóvel, mas a competência é territorial, rela
tiva, podendo ser modificada por acordo, expresso ou tácito, entre as partes; 
e 0 autor, salvo caso de convenção em contrário, pode optar pelo foro do 
domicílio do réu." (/n "Comentários ao Código de Processo C iv il" , Vol. I, 3" 
edição, Forense, 1983, pág. 427) - (grifos nossos)

Ora, se o que se discute nas Ações envolvidas neste Conflito são obri
gações da União Federal e da FUNAI quanto à Área Indígena de Sete Cerros e o ato admi
nistrativo que a demarcou, o interesse que se quer tutelar, em ambos os casos, busca funda
mento em direito pessoal, obrigacional, e não, em direito real - ainda que tenha como 
pressuposto remoto domínio ou posse. Por isso mesmo, é caso em que se permite a opção 
do autor quanto ao foro, sendo, pois, relativa a competência.

A este respeito, cabe por fim lembrar que a incompetência relativa 
deve ser arguída por meio de exceção (Art. 112 do CPC). Tal via poderia ter sido utilizada 
pela Suscitante nas Ações em trâmite perante a Seção Judiciária do Distrito Federai, mas 
não 0 foi.

IV  - C O M P E T Ê N C IA  D A  JU S T IÇ A  FED ER A L  N O  D IS T R IT O  F ED ER A L

Tratando-se, pois, de hipótese de competência de foro relativa, caben
do a escolha ao autor da ação, a Comunidade Indígena de Sete Cerros optou por demandar 
a União Federal e a FUNAI junto à Seção Judiciária do Distrito Federal. E o fez pelos seguin
tes motivos:

A Constituição Federal assegura expressamente ao autor que propõe 
ação contra a União Federal, a escolha da Seção judiciária da Justiça Federal onde pretende 
ajuizá-la. Dispõe a Carta Magna:



"Artigo 109 - Aos juizes Federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública fede
ral forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à justiça Eleito
ral e à Justiça do Trabalho;
§2® - As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção 
judiciária em que for domiciliado o autor, naquele onde houver ocorrido o 
ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, 
ainda no Distrito Federal." (grifos nossos)

Sendo assim, a escolha feita pela Comunidade Indígena de Sete Cerros 
referente à Seção Judiciária do Distrito Federal está abrigada pelo disposto no §2® do artigo 
109 da Constituição acima transcrito. Tal entendimento encontra sólido apoio na doutrina, 
como se depreende dos ensinamentos ministrados pelo insigne processualista FREDERICO 
M ARQUES, que assim se manifesta:

"Quando a União aparecer como ré, o foro competente pode localizar-se, 
facultativamente, à escolha do autor: a) na Capital do Estado ou Território em 
que tiver domicílio o autor; b) na Capital do Estado onde houver ocorrido o 
fato que deu origem à demanda; c) na Capital do Estado onde se situar a 
coisa; d) no Distrito Federal." (in "Manual de Direito Processual C ivil" , Voi. 
I, 3- edição, Saraiva, pág. 203) - (grifos nossos)

Ademais, na Ação Cível Originária n®410-PA (R T J131/1051), de in
denização por desapropriação indireta, promovida contra a União Federal, o Supremo 
Tribunal Federal julgou-se incompetente para apreciar a causa, e determinou " ... a remessa 
dos autos à Justiça Federal de 1 - grau da Seção Judiciária do Distrito Federal, que será a 
competente para seu processo e julgamento, ressalvada aos autores a possibilidade de 
optarem pela Seção judiciária da Justiça Federal do lugar da situação dos imóveis" (grifa
mos). Portanto, nos processos contra a União Federal, a escolha entre o foro do local do 
imóvel e o foro do Distrito Federal é opção a cargo do autor.

Outrossim, a FUNAI tem sede na capital da República, sendo, portan
to, a justiça Federal no Distrito Federal competente para processar e julgar as causas pro
postas contra aquela entidade autárquica (Art. 100, IV, do CPC). Veja-se ainda que, quando 
há dois ou mais réus, mesmo que com diferentes domicílios, poderão ser demandados no 
foro de qualquer deles, à escolha do autor (Art. 94, §4®, do mesmo diploma legal). Essa, 
inclusive, a posição pacífica e reiterada desse colendo Tribunal:

"Competência - Dois ou mais réus
Na pluralidade dc réus o autor poderá ajuizar a ação no domicílio de um 
deles - Aplicação do Código de Processo C ivil, art. 94, §4®, Conflito conheci
do para decidir pela competência do Juízo Federal da 2- Vara - M G" (STJ, n® 
0001292, Relator: Ministro Garcia Vieira, publicado no DJ de 24-09-90, pág. 
09963) - (grifos nossos)

"Conflito de Competência - Art. 94, §4®, do CPC
Em havendo doís ou mais réus, com diferentes domicílios, serão demanda
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dos no foro de qualquer deles, à escolha do autor." (STJ, n® 0001331/RJ, 
Refator: Ministro Vicente Cernicchiaro, publicado no DJ de 01-10-90, pág. 
10428) ■ (grifos nossos)

Diante do exposto, conclui-se pela plena competência do Juízo Fede
ral das 3" e 12" Varas no Distrito Federal, e conseqüentemente do Tribunal Regional Fede
ral da 1" Região, para processarem e julgarem a Medida Cautelar e a Ação Ordinária pro
postas pela Comunidade Indígena de Sete Cerros contra a FUNAI e a União Federal.

V  - P R E V E N Ç Ã O  D A  S E Ç Ã O  JU D IC IÁ R IA  D O  D IS T R IT O  FED ER A L

Além de competente para processar e julgar as Ações propostas, a 
Justiça Federal no Distrito Federal está preventa para analisar toda a questão. Isto porque, 
no dizer do Ministro ATHOS GUSM ÃO CARNEIRO:

"O  principal critério de prevenção é a citação válida (CPC, árt. 219); o juízo 
onde ocorreu a primeira citação válida torna-se o competente para julgar aquela 
causa, e também as demais causas eventualmente conexas." [in "Jurisdição e 
Competência", 4® edição, 1991, Saraiva, pág. 64) - (grifos no original)

Antes da prevenção, porém, dever-se-ia indagar se, no caso em tela, 
estamos tratando de hipótese de conexão. Têm entendido os Tribunais brasileiros, incluin- 
do-se especificamente essa colenda Casa, que deixa de haver conexão quando uma das 
causas já tiver sido julgada:

"PROCESSUAL CIV IL. AÇÁO  POSSESSÓRIA. CONEXÃO 
Não há conexão, que poderia determinar a reunião dos processos, se um 
deles já se acha julgado, sem relevo a circunstância de haver apelação, posto 
que a conexão somente ocorre na mesma instância. Destaca-se a facultativi- 
dade da reunião de processos conexos."
(Conflito de Competência n® 3.075-3 - BA - RG. 92118178; Rei.: Ministro 
Dias Trindade; Suscte: Juízo Federal da 2- Vara-BA; Suscdo: Juízo de Direito 
da 14® V. Cível de Salvador - BA; Julgado em 12/08/92) - (griíos nossos)

Sendo assim, em princípio o presente Conflito de Competência não 
teria razão de ser, posto que na Ação Cautelar proposta pela Comunidade Indígena de Sete 
Cerros já foi proferida sentença, tendo sido esta inclusive confirmada pelo Tribunal Regio
nal Federal da 1 ® Região, como mencionado anteriormente. Entretanto, tendo em vista ser 
facultativa a reunião dos processos e atentando para o princípio da economia processual, 
entende a Peticionária ser conveniente que as Ações aqui envolvidas sejam reunidas a fim 
de evitar decisões eventualmente contraditórias.

Ocorre que a reunião de processos conexos implica prorrogação da 
competência do juízo prevento, ampliando-se a sua competência para processar e julgar 
todas as demais ações. A  fixação da competência pela prevenção passa então a ser funda
mental:
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"Se as causas, com obediência às regras gerais de competência, foram pro
postas em diferentes comarcas, e são conexas, o critério da prevenção (CPC, 
art. 219} determinará o foro competente..." (ATHOS GUSM ÃO CARNEIRO, 
idem, pág. 107, nota 106) - (grifos no original)

Como já se sabe, o Juiz Federal da 3- Vara Federal foi o primeiro a 
efetuar a citação válida das Rés, em 20 e 21 de julho de 1992, enquanto que na Ação Cautelar 
em curso perante a 2- Vara Federal no Mato Grosso do Sul, a citação só ocorreu em 20/09/ 
92. Conforme o Art. 219 do Código de Processo Civil, a prevenção decorre da citação válida, 
princípio este já consagrado pela doutrina e pela jurisprudência.

A  Suscitante do presente Conflito, porém, advoga em seu favor o 
entendimento equivocado da douta Juíza titular da 2® Vara Federal no Mato Grosso do 
Sul, que afirma estar preventa por ter despachado antes nos autos, na forma do Art. 106 
do Código de Processo C ivil. Ora, a doutrina e a jurisprudência já há muito esclareceram 
esta contradição. Mais uma vez, acerquemo-nos dos comentários de CELSO AG RÍCO LA 
BARBI:

"A expressão despachar em primeiro lugar deve ser entendida como signifi
cando 0 despacho que ordenou a citação. Um simples despacho mandando 
distribuir a inicial, ou mandando modificá-la, ou instruí-ia com documentos, 
ou com prova de pagamento de taxa judiciária, não pode ser considerado 
despacho para os efeitos do artigo. Só o que manda citar, porque este já tem 
em si uma manifestação positiva de regularidade iniciai da demanda." (idem, 
pág. 469) - (grifos nossos)

Da mesma forma, os Tribunais têm entendido que "quando o art. 106 
se refere a despacho, não quer significar qualquer despacho, mas o que ordena a citação, 
como vem prescrito no art. 219 (RJTJESP 110/408)" {in THEO TÔ N IO  NEGRÃO , "CPC e 
legislação processual em vigor", 19® edição, RT, 1989, nota 106:1). Veja-se ainda:

"O  critério de prevenção peio primeiro despacho deve ser aplicado tão só aos 
casos onde ainda nào houve a citação. Caso contrário, dá-se a prevenção ao 
Juízo em que ocorreu citação válida em primeiro lugar."
TJSP - 6® C. - CC 282.236 - Rei. Macedo Costa - J. em 25/6/79 - V .u . Un 
ARRUDA ALVIM E OUTRO S, "Competência - Repertório de Jurisprudência e 
Doutrina", RT, SP, 1986, pág. 357) - (grifos nossos)

No mesmo sentido tem entendido esse colendo Tribunal:

"CO N FLITO  DE COMPETÊNCIA. PRECATÓRIA. ARGÜIÇÃO  DE INCOMPE
TÊNCIA. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DEPRECANTE. CONEXÃO. PREVENÇÃO. 
PRO RRO GAÇÃO . INCIDÊNCIA DO ART. 219, CPC. O RIENTAÇÃO DOU- 
TRIN ÁRiO -JURISPRUDENGAL
I - Sendo vedado ao juízo deprecado recusar cumprimento à precatória ao 
entendimento de que competente seria um terceiro juízo, competente para a 
apreciação daargüição de incompetência relativa é o juízo deprecante.
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II - A  norma do art. 100, CPC, se subordina às regras da prevenção, com 
prorrogação da competência em ocorrendo a conexão.
III - Em se tratando de ações conexas, tramitando perante juizes de diferentes 
competências territoriais, prevalece a regra do art. 219 CPC, que constitui a 
regra, sobre a do art. 106 do mesmo diploma processual." (Conflito de Com
petência n® 1.395 - SP - 90.0007246-8 - ReL: Min. Sálvio de Figueiredo - Suscte: 
América do Sul S/A Arrendamento Mercantil - Suscdo: Juízo da 8® V.Cível de São 
Luis-MA e juízo da 19® V.Cível de São Paulo-SP) ■ (grifos nossos)

Se, portanto, as causas conexas corressem em juízos diferentes, mas 
na mesma seção judiciária, considerar-se-ia prevento o Juiz que despachou em primeiro lugar. 
Não sendo assim, como não o é no caso em tela, o critério de prevenção é o da data da citação 
válida - 0 art. 106 é mera norma de exceção, prevalecendo aquela do art. 219, que é geral.

Vossa Excelência, entretanto, na decisão liminar proferida no presente 
Conflito, entendeu "que o Juiz Federal da Seção Malogrossense foi quem, por primeiro, 
decidiu, em tese, ficando escudado pela prevenção (art. 219, CPC)". Para tanto, porém, foi 
provavelmente induzido a erro pela própria Suscitante, que em não mencionando devida
mente as respectivas datas, conseguiu fazer crer que a citação e a decisão interlocutória 
emitida pela 2® Vara em Campo Grande seriam anteriores à citação e à sentença proferida 
pela 3® Vara no Distrito Federal.

Sendo assim, esclarecidos os fatos e o direito, certo é queo Juiz Federal 
da Seção Judiciária do Distrito Federal ordenou a citação, decidindo em tese e de fato em 
primeiro lugar, a partir do que deu-se a prorrogação de sua competência pela prevenção, 
sendo, por isso mesmo, o competente para processar e julgar todas as demais Ações.

V I - N U L ID A D E  D A S  D EC IS Õ ES  EM IT ID A S  P ELA  JU S T IÇ A  FED ER A L  N O
M A T O  G R O S S O  D O  S U L  E D A  A F R O N T A  A O  T E X T O  C O N S T IT U C IO N A L

Além do fato de estar prevento o Juiz Federal no Distrito Federai, tor
na-se necessário salientar que a Juíza da 2® Vara Federai em Campo Grande está conhecen
do de ações judiciais, cujos objetos vão de encontro ao ordenamento jurídico brasileiro. 
Isto porque, a Portaria ministerial que declarou a Área Indígena de posse permanente da 
Comunidade de Sete Cerros constitui documento hábil de reconhecimento da posse indíge
na por parte do Estado, impedindo por si só a concessão de interdito possessório, na forma 
do §2® do Art. 19 da Lei 6.001/73, que dispõe expressamente:

"Contra a demarcação processada nos termos deste artigo não caberá a con
cessão de Interdito possessório, facultado aos interessados contra ela recorrer 
à ação petitória ou à demarcatória." (grifos nossos)

Como se vê, entendeu o legislador que o ato de reconhecimento da 
posse indígena se sobrepõe a qualquer outro, indicando que contra este não cabem discus
sões nos limites das açÕes possessórias, admitidas tão somente aquelas que se refiram ao 
pretenso direito de propriedade do interessado. Isto decorre de dispositivo constitucional, 
ora consubstanciado no §6® do Art. 231 da Carta Magna, que estabelece a nulidade e a
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extinção dos efeitos jurídicos de qualquer ato que tenha por objeto a posse das terras ocu
padas pelos índios.

Neste sentido tem sido, também, o entendimento dos Tribunais, como 
se pode observar da interpretação dada pelo entâo Tribunal Federal de Recursos, posterior
mente mantida pelo Supremo Tribunal Federal, respectivamente através dos votos dos M i
nistros W ILLIAM  PATTERSON E MOREIRA ALVES:

..."O  interdito proposto teria vida efêmera ante as disposições do art. 19, pará
grafo segundo, da Lei n® 6001, de 19 de dezembro de 1973. Por força da regra 
inserida no citado édito, que reputamos constitucional, ex vi do art. 4®, inciso 
IV e 198, da Carta Maior, contra a demarcação promovida pela FUNAI não 
cabe interdito possessório mas tão somente, conforme o caso, ação petitória 
ou demarcatória.
A intenção do legislador aqui foi exatamente impossibilitar medidas judici
ais, de caráter urgente, capazes de obstacular a ação administrativa do Esta
do na execução dos serviços de demarcação sob a forma estabelecida em 
decreto do Poder Executivo. Quis com isso dizer aquele que o ato de demar
car-se áreas consideradas terras indígenas ou as destinadas "à posse e ocupa
ção pelos índios..." não constitui ato turbativo de posse, embora se faculte ao 
proprietário o uso das açÕes petitórias ou demarcatórias, após concluída a 
demarcação administrativa, como forma de proteção ao seu direito de propri
edade." (R.T.J. 107/805) - (grifos nossos)

Ao pretenso interessado em terras declaradas como de posse permanen
te indígena cabe, por força de lei, perseguir o seu direito por qualquer via que não a possessória, 
sob pena de ser este declarado carecedor do direito de ação em face da impossibilidade jurídi
ca do pedido, dando causa à extinção do processo nos moldes do Art. 267, V! do CPC.

De fato, se a obrigação de demarcar as terras indígenas advém da lei, 
a concessão de interdito possessório obstaria o cumprimento dc um dcvcr legal. Oulra tem 
que ser, portanto, a via processual utilizada pelo interessado para pleitear o que achar de 
direito. Acrescente-se a isso o que a jurisprudência tem fartamente entendido:

"CON STITUCIO NAL, CIVIL E PROCESSUAL CIV IL. TERRAS INDÍGENAS. 
POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO. CERCEAM ENTO DE DEFESA.
- Inocorre cerceamento de defesa quando as questões de fato agitadas no pro
cesso se encontram provadas por via documental, autorizando o julgamento 
antecipado da lide.
- É impossível a constituição do direito de posse por particular sobre gleba 
ocupada por comunidade indígena desde tempos imemoriais.
- Reconhecida em outra ação judiciai que a área em que pretendem ter posse 
os autores integra reserva indígena, constatada em procedimento administra
tivo regular, nega-se a proteção possessória.
- Apelação desprovida.
(ac. unân. da 3" Turma do TRF 1 ® Região, de 20/06/90, na Ap.Cív. 89.01.221411 - 
PA, rei. Juiz Vicente Leal, Apite. Valdemar Hanneman e outros, Apido. FUNAI 
e União Federal) - (grifos nossos)



Ora, se as Ações trazidas à apreciação do Juízo Federal da 1- Vara em 
Campo Grande pela Sattin Agropecuária, foram propostas com o objetivo de suspender os 
efeitos da Portaria ministerial de demarcação da Área Indígena de Sete Cerros, mantendo a 
empresa na posse de referida área, ainda que não sejam ações possessórias, aquela pretensão 
fere frontalmente os dispositivos legais acima mencionados, contrariando também o mais 
modcino entendimento da doutrina e de nossos Tribunais. Da impossibilidade jurídica do 
pedido decorre imediatamente a ilegalidade e nulidade das decisões já proferidas naqueles 
processos, por afronta e desprezo ao texto constitucional e demais diplomas legais pertinentes.

V I! - O  IN TER ESSE  D A  P E T IC IO N Á R IA  N O  D ES L IN D E  D O  C O N F L IT O

O  presente Conflito de Competência, suscitado pela Sattin S/A - Agro
pecuária e Imóveis, tem o objetivo de ver declarada a incompetência da Seção Judiciária da 
Justiça Federal no Distrito Federal e do Tribunal Regional Federal da 1 - Região para proces
sar e julgar a Medida Cautelar e a Ação Ordinária propostas perante as 3® e 12® Varas 
Federais dessa Seção, bem como anular os atos decisórios já nelas praticados.

A Comunidade Indígena de Sete Cerros é Autora de ambas as Ações 
Judiciais mencionadas. Nesta qualidade, é beneficiária da sentença proferida nos autos da 
Medida Cautelar n- 920009477-5, por sua vez confirmada em 2® instância pelo Tribunal 
Regional Federal da 1 ® Região, que em 12/05/93 negou provimento à Remessa ex officio  n® 
920129381-0/DF. Referida sentença determina às Rés FUNAI e União Federal a desobstrução 
imediata da "Área Indígena de Sete Cerros", território tradicional da Comunidade Autora, a 
fim de que esta possa ocupá-la e dela usufruir com exclusividade nos moldes do Art. 231 da 
Constituição Federal.

Assim sendo, a Comunidade de Sete Cerros foi direta e juridicamente 
afetada pela decisão liminar proferida por Vossa Excelência nos autos do presente Conflito 
de Competência, a qual suspendeu o trâmite de todas as Ações aqui envolvidas, estando 
inclusive impedida de promover a execução daquela sentença - exigindo o respeito aos 
direitos a ela reconhecidos pela própria Constituição Federal - tudo em virtude de tal 
sobrestamento. Da mesma forma, é certo que estará sendo também afetada pela decisão 
que porventura venha a ser proferida ao final desse Conflito, seja ela qual for.

Por isso mesmo, não pode pairardúvida sobre o direito que possui de 
manifestar-se nestes autos, posto que de fato competência, ao ser fixada, interessa tam
bém às partes e não apenas ao Judiciário. Não se trata de matéria interna corporis (RT 578/ 
94), até porque há direito a manifestar recurso extraordinário contra decisão proferida em 
conflito de competência (RTJ 81/620).

Enquanto Autora das Ações em questão e beneficiária de decisões já 
proferidas, interessa à Comunidade o direito em discussão, que não poderá ser decidido 
sem a sua participação, o que, no dizer de CELSO AGRÍCO LA BARBI, é razão suficiente 
para a existência do litisconsórcio necessário (idem, pág. 271).

Ainda que Vossa Excelência discorde desse entendimento, é evidente 
que a Comunidade Indígena de Sete Cerros é legítima interessada na questão, a quem está
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assegurado o direito de manifestar-se nos autos, de acordo com os princípios do contradi
tório e da ampla defesa consagrados pela Constituição Federal.

V III - R E Q U E R IM E N T O  F IN A L

Frente ao exposto e ponderado, requer a COM UNIDADE INDÍGENA
DE SETE CERROS:

1. O  recebimento e juntada desta petição aos autos do 
presente Conflito de Competência, bem como a admissão da Peticionária no feito, na 
qualidade de litisconsorte necessária do Juízo Suscitado da Seção judiciária do Distrito 
Federal ou, se assim não entender Vossa Excelência, a sua manutenção como legítima 
interessada no deslinde da questão;

2. Diante dos fatos ora elucidados, a revogação integral 
do despacho liminar exarado em 27 de maio de 1993 por Vossa Excelência, ou, então, a 
sua reforma parcial para designar o Juiz Federal da 12- Vara no Distrito Federal como o 
competente para resolver todas as questões urgentes até o julgamento final desse Conflito;

e finalmente,

3. Que seja o presente Conflito JULGADO INTEGRAL
MENTE IMPROCEDENTE, designando-se a Seção Judiciária no Distrito Federal como com
petente para processar e julgar todas as Ações aqui envolvidas, sendo também declarada 
a nulidade das decisões até o momento proferidas pela justiça Federal em Campo Grande, 
bem como aquelas porventura emitidas pelo Tribunal Regional da 3® Região.

Termos em que,
Pede Deferimento.

Brasília, 30 de junho de 1993.

ANA VALÉRIA NASCIMENTO ARAÚJO LEITÃO 
OAB/DF 10.918

RAIM UNDO SÉRGIO BARROS LEITÃO 
OAB/DF 10.841

JULIANA FERRAZ DA ROCHA SANTILLI 
OAB/DF 10.123
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EXCELEN TÍSSIM O  SEN H O R  M IN ISTR O  M ILTO N  LU IZ  PEREIRA
D IG N ÍS S IM O  R E LA T O R  D O  C O N F L IT O  DE C O M P E T Ê N C IA  N® 5008-1/D F

A COMUNIDADE INDÍGENA DE SETE CERROS, já qualifica
da nos autos do Conflito de Competência em epígrafe, suscitado pela SATTIN S/A AG RO 
PECUÁRIA E IMÓVEIS, vem, por intermédio de seus advogados abaixo firmados, nos ter
mos do artigo 535 do Código de Processo C iv il, opor

EM BARGOS DE D ECLA RA ÇÃ O

ao Acórdão de fls., exarado pela douta 1 ® Seção desse respeitável Tribunal, tendo em vista 
as considerações e argumentos jurídicos a seguir aduzidos.

I - S U M Á R IO  D O S  FA T O S

A Comunidade Indígena de Sete Cerros viveu relativamente tranqüila 
em suas terras tradicionais até os anos 70, quando o sul do Mato Grosso do Sul passou a ser 
alvo de projetos extrativistas e de exploração agropecuária. A  partir daí, os Guarani/Kaiowá 
e Nandeva começaram a ser perseguidos, expulsos e mortos por não-índios que invadiram 
e passaram a ocupar ilegalmente a região.

Em 1987, a Área Indígena de Sete Cerros foi identificada pela FUNAI, 
iniciando-se o processo administrativo de reconhecimento oficial do caráter indígena da
quelas terras. Tal processo, entretanto, ficou anos paralisado. Só em 1991 a FUNAI deu a 
ele novo andamento.

Nessa ocasião, porém, a Comunidade Indígena de Sete Cerros já tinha 
sido inteiramente expulsa de suas terras pelos fazendeiros que nelas se instalaram

 ̂ Esta petição foi elaborada com a colaboração do Dr. Jú lio  Boeng, Procurador do Estado do Paraná em  
Brasília.



indevidamente. As famílias da Comunidade, que eram violentamente impedidas de ali 
permanecerem, instalaram-se precariamente em outras áreas Guarani já demarcadas no 
estado, enquanto aguardavam o reconhecimento governamental para retornarem ao seu 
território tradicional.

A  Área Indígena de Sete Cerros íoi finalmente declarada como de 
possc permanente da Comunidade Guarani-Kaiowá e Nandeva pela Portaria do Ministro 
da Justiça n- 602, de 26 de novembro de 1991. Esta Portaria reconheceu à Comunidade de 
Sete Cerros aproximadamente 9.003 hectares no município de Coronel Sapucaia, MS, de
terminando fosse aquela área demarcada e que dela se retirassem quaisquer pessoas ou 
grupos de não-índios.

Em 28 de maio de 1992, após a publicação da mencionada Portaria 
n® 602 - e somente em razão dela, como confessado em sua inicial, a SATTIN S/A Agro
pecuária e Imóveis, empresa proprietária da fazenda incidente nos limites da Área de 
Sete Cerros, intentou a Medida Cautelar Inominada n® 92.0002571 -4 contra a FUNAI e a 
União Federal, perante a 2- Vara da Justiça Federal em Campo Grande, MS, com o fim de 
suspender liminarmente a demarcação física da Área Indígena Sete Cerros e demais 
efeitos daquele ato, mantendo-se na posse da referida área. A  Comunidade Indígena não 
íoi citada nessa Ação, razão pela qual sequer tomou conhecimento de sua propositura (a 
empresa até hoje teima em ignorar o interesse e a própria capacidade da Comunidade 
Indígena para estar em juízo).

Enquanto isso, a Área de Sete Cerros, a despeito da Portaria ministeri
al de demarcação, continuava invadida pelos fazendeiros e seus prepostos, que ilegalmen
te constrangiam a Comunidade a não retornar às suas terras. Diante da situação em que se 
encontrava e da inércia e omissão do órgão indigenista e da União Federal, a Comunidade 
Indígena de Sete Cerros requereu à Justiça Federal no Distrito Federal, em 09 de julho de 
1992, a concessão de Medida Cautelar com o íim de que fosse determinado à FUNAI promo
ver a retirada imediata de todos os invasores da Área Indígena de Sete Cerros.

Em 17 de setembro de 1992, o Juízo da 3- Vara Federal sentenciou, 
acatando integralmente o pedido da Comunidade Indígena. A irreparável decisão reco
nheceu a gravidade da situação dos índios e tomou por base o fato de que tanto a União 
Federal quanto a FUNAI reconheceram a legalidade da Portaria ministerial, confessando 
estar sendo esta descumprida e ser urgente a necessidade de proceder-se à retirada dos 
invasores daquela Área Indígena.

Iniciados os preparativos para o cumprimento da ordem judicial ■ ou 
seja, somente depois de emitida a sentença na Cautelar de autoria da Comunidade 
Indígena, a Juíza titular da 2- Vara Federal em Campo Grande resolveu conceder o 
pedido liminar da SATTIN S/A (em 20 de setembro de 1992). Por decisão liminar, asse
gurou, então, a imediata suspensão da execução da Portaria do Ministro da Justiça supra 
mencionada.

A continuidade do processo de demarcação foi, entretanto, autoriza
da pelo Tribunal Regional Federal da 3® Região, que cassou parcialmente referida liminar
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em Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público Federal. Assim, foi a área 
demarcada fisicamente e o processo homologado pelo Presidente da República - ato final e 
conclusivo do processo administrativo de demarcação de terras indígenas.

Logo após a expedição do Decreto de homologação, porém, o Juízo 
Federal em Campo Grande reafirmou a decisão anterior, desta feita suspendendo os efeitos 
do ato presidencial, para impedir o ingresso da Comunidade de Sete Cerros nas terras a ela 
reconhecidas e manter a empresa na posse da Area Indígena.

Aos 17 de novembro de 1992, a Comunidade Indígena ajuizara peran
te a 3® Vara Federal no Distrito Federal a respectiva ação principal. As ações de autoria da 
Comunidade tramitavam, pois, regularmente no Distrito Federal, sem ter a SATTIN S/A 
pretendido se habilitar nos feitos.

Tendo sido alertada pelo Ministério Público Federal sobre a sentença 
prolatada na Cautelar movida pela Comunidade Indígena, a ju íza  titular da 2® Vara Fede
ral em Campo Grande, porém, decidiu declarar-se competente para julgar todo o 
caso. Dessa forma, oficiou ao Juízo Federal no Distrito Federal para que se lhe remetes
sem os autos.

No entanto, a 3® Vara Federal apenas informou àquela Juíza que o 
processo encontrava-se no Tribunal Regional Federal da 1® Região, em razão de remessa 
ex  officio. De fato, no dia 12 de maio de 1993, a 3® Turma do Tribunal Regional Federal 
da 1® Região negou provimento àquela remessa, reafirmando o pedido da Comunidade 
Indígena na íntegra.

Sendo assim, a ora Embargada SATTIN S/A resolveu suscitar um Con
flito de Competência perante esse egrégio Tribunal, visando invalidar as decisões exaradas 
em 1® e 2® instâncias pelo Juízo Federal na Capital da República, por declaração de sua 
incompetência absoluta para julgar a questão.

Apesar de ter a Embargante levantado questões de fundamental im
portância para o deslinde da questão, estas não foram recepcionadas por esse egrégio 
Colegiado, que, por unanimidade, entendeu ser a justiça Federal de Campo Grande com
petente para julgar o caso, na formada ementa a seguir transcrita:

"Processual C iv il. Conflito de Competência (art. 118, II, CPC). Imóvel Locali
zado no Estado de Mato Grosso do Sul. Demarcação de Terras Promovida 
peta FUNAI. Domínio e Posse Discutidos. Ações Em juízos Federais de Se
ções judiciárias Diversas. Conexão e Prevenção. Art. 109 , 1 e § 2° C .F . Arts. 
95 , 103 , 104, 106 e 219, CPC. Súmula 11 -STj.
1. A  determinação da competência em razão da situação do imóvel (art. 95, 
CPC), no caso, justifica-se pela evidente conveniência do andamento do pro
cesso e interesse à decisão da proximidade do ju iz na verificação do local e 
dos fatos, favorecendo a coleta de provas.
2. Possibilidade da conexão ou da continência (arts. 103 e 104, CPC), pela 
franquia do forum rei sitae, superando-se a aparente antinomia entre os arts.

G U ARAN I ■ C O M U N ID A D ES D E  S E T E  C E R R O S  E  D E  JA G U A P IR É  151



106 e 219, CPC, invocando-se a prevenção, útil para a indicação do Juízo 
competente.
3. Tratando-se de ação fundada em direito real sobre imóvel, deve prevalecer 
a competência do foro da sua situação (art. 95, CPC).
4. No caso, a União (ou suas entidades) continuam com o privilégio do Foro 
Federal, apenas estabelecendo-se que deve ser aquele da situação do imóvel 
sobre o qual versa a lide. Solução albergada pela hipótese da situação do 
imóvel, também ancorada no § 2-, art. 109, C .F..
5. Conflito conhecido para determinar a competência do Juízo Federal da 2- 
Vara - Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul."

Com o devido respeito, a decisão deixou de analisar pontos essenci
ais, traduzindo omissão e completa obscuridade, que ferem diretamente dispositivos da 
Constituição Federal. É o que se passa agora a comentar.

II - O M IS S Ã O

Primeiramente, ressalte-se que apesar de ter a Embargante demonstra
do com clareza não se tratarem de açÕes reais aquelas objeto do presente Conflito de 
Competência, a douta Seção silenciou quanto às ponderações sobre a inexistência de com
petência absoluta, justificando a determinação da competência do foro da situação do 
imóvel pela simples conveniência.

De fato, a Comunidade Indígena esclareceu que nem as ações jud ic i
ais por ela movidas, sequer aquelas de autoria da Embargada podem ser consideradas 
ações reais (que imporiam a aplicação da regra da competência absoluta do foro da situa
ção do imóvel).

Quanto às primeiras, certifica que têm por objeto um direito de pres
tação obrigacional, decorrente da imposição constitucional protetora das terras indígena 
no país (Art. 231, capuf). Trata-se de demanda judicial para a aplicabilidade da norma 
constitucional por parte da autoridade administrativa competente, não havendo, portanto, 
qualquer resquício de discussão sobre direito real que pudesse configurar a natureza estrita 
de uma ação real.

No caso das ações propostas pela Embargada, o que se discute é a 
validade e eficácia da Portaria ministerial de demarcação da Área de Sete Cerros, e não, a 
posse ou a propriedade da terra. A providência jurídica pretendida é a desconstituição 
daquele ato administrativo, mencionando-se o domínio e a posse como mero pressuposto 
(causa remota) da mesma.

Ora, salientou a ementa do respeitável aresto, que "tratando-se de 
ação fundada em direito real sobre imóvel, deve prevalecer a competência do foro da sua 
situação (art. 95, CPC)".

Ainda que se entenda impor-se nesses casos o critério territorial, a 
hipótese é de competência relativa, prevista na parte final daquele mesmo Art. 95, como 
ensina o ilustre jurista CELSO AGRÍCO LA BARBI:
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"Em síntese, nas ações fundadas em direito real sobre imóveis, o sistema do 
Código é 0 seguinte: a} quando o litígio recair sobre direito de propriedade, 
vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de 
obra nova, o foro é o da situação do imóvel, e a competência de natureza 
funcional, não podendo ser modificada por acordo, tácito ou expresso, entre 
as partes; b) quando o litígio não estiver incluído na categoria anterior, o 
foro competente é o da situação du imóvel, mas a competência é territorial, 
relativa, podendo ser modificada por acordo, expresso ou tácito, entre as 
partes; e o autor, salvo caso de convenção em contrário, pode optar pelo 
foro do domicílio do réu." {in "Comentários ao Código de Processo C ivil" , 
Vo l. I, 3® edição, Forense, 1983, pág. 427) - (grifamos)

Se se trata, pois, de competência relativa, ambas as seções judiciárias 
em que foram as ações distribuídas poderiam delas conhecer. Facultando-se, porém, a 
reunião dos processos pela conexão, é o critério da prevenção que determinará o foro 
competente e não, o da conveniência.

Isto posto, a Justiça Federal no Distrito Federal é que seria competente 
para julgar as AçÕes propostas por estar preventa, em razão de ter ordenado a citação e 
decidido de fato em primeiro lugar.

A  Comunidade Indígena de Sete Cerros refez a cronologia dos fatos 
necessários a essa conclusão, demonstrando ter sido V. Ex® induzida em erro por narração 
distorcida e omissa produzida pela Embargada. Mas isso, não chegou a ser analisado na 
referida decisão.

Destarte, nenhum desses argumentos tampouco foi apreciado pela 
douta 1 ® Seção, caracterizando-se patente omissão, que autoriza o provimento dos presen
tes Embargos. Impõe-se reconhecer que não se trata de ações reais, portanto que a hipótese 
é aquela em que se permite a opção do autor quanto ao foro, aplicando-se a parte final do 
Art. 95 do CPC.

Que sendo assim, em havendo a reunião dos respectivos processos, 
prevento está o Juízo da 3® Vara Federal no Distrito Federal, prorrogando-se a sua compe
tência para processar e julgar todas as demais Ações.

III - O B S C U R ID A D E

Por outro lado, ao salientar a ementa do acórdão em tela, que se trata 
de ação fundada em direito real sobre imóvel, torna obscura a decisão, já que a Constitui
ção da República proíbe o reconhecimento dessa categoria de direitos em se tratando de 
terras indígenas.

Afinal, o texto constitucional, em seu Art. 231, § 6®, exclu i pe
remptoriamente a discussão acerca de domínio ou posse sobre as áreas declaradas como 
indígenas:
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"São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham 
por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este 
artigo, ... não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a 
ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas 
da ocupação de boa fé."

Da simples leitura do dispositivo acim a, decorre a im possibilida
de de argüição de direito de propriedade ou posse em terras declaradas como indíge
nas, não havendo como se cogitar em direito real no pleito da SATTIN S/A, ora 
Embargada.

Ao entender cabível a discussão dominial ou possessória nas ações 
propostas pela Embargada, a douta Seção se coloca frente a uma hipótese exemplar de 
impossibilidade jurídica do pedido, neste caso de pretensão proibida pela própria Carta 
Política, sobre a qual, no entanto, não se tece qualquer comentário.

Não bastasse, a respeitável decisão deixa de lado o fato de estar a 
ilustre ju íza da 2- Vara Federal em Campo Grande conhecendo de ações judiciais, cujos 
objetos vão de encontro ao ordenamento jurídico brasileiro, corroborando decisões nulas, 
que afrontam uma vez mais o texto constitucional.

Em verdade, o Art. 19, § 2® da Lei 6.001/73 (Estatuto do índio) impede 
a concessão de interdito possessório contra a demarcação de terras indígenas no país. Ten
do sido o Estatuto do índio atingido pelo assim chamado efeito da recepção constitucional, 
a sua aplicação se mostra, portanto, incondicional.

Em outras palavras, essa norma ganhou força suprema com o novo 
ordenamento constitucional, na forma do já citado § 6® do Art. 231. Referido dispositivo, 
auto-aplicável e que não admite tergiversação, inviabilizou a discussão possessória sobre 
as terras indígenas, que entretanto foi integralmente acatada e respaldada pela Juíza da 2- 
Vara Federal no Mato Grosso do Sui em sua decisão.

Além disso, ao suspender a execução de ato do Ministro da justiça por 
decisão liminar em Ação Cautelar Inominada, a ilustra julgadora estranhamente extrapolou 
a sua competência, adentrando seara da competência exclusiva desse egrégio Tribunal, nos 
termos do Art. 1 0 5 ,1, "b" da Constituição Federal. A  validade ou não da Portaria do M inis
tro há que ser verificada em Mandado de Segurança junto a esse Colegiado. Jamais em ação 
possessória (de antemão proibida por lei) no juízo de l®grau.

Sendo assim, a interpretação da respeitável decisão dessa colenda Se
ção torna-se obscura, merecendo ser esclarecido se as normas constitucionais aqui aventa
das se aplicam ao caso.

IV -  R E Q U E R IM E N T O  F IN A L

Em face do exposto, acredita a Comunidade Indígena no provimento 
dos presentes Embargos para que se reconheça a competência da Justiça Federal no Distrito
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Federal para julgar todas as Ações aqui envolvidas, explicitando-se, ainda, os efeitos da 
aplicação ao caso das normas constitucionais supra mencionadas.

Termos em que,
Pede Deferimento.

Brasília, 21 de março de 1994.

Ana Valéria Nascimento Araújo Leitão 
OAB/DF 10.918

Raimundo Sergio Barros Leitão Juliana Ferraz da Rocha Santilli
OAB/DF 10.841 OAB/DF 10.123

l)«c. 7: Rerurs» Extraordinárin interposto contra a rlccísão do STJ 
no Conflito de C.ompetênc ia'

EX CELEN TÍSSIM O  SEN H O R  M IN ISTR O  W ILLIA N  PATTERSON . 
D IG N ÍSS IM O  PRESIDEN TE D O  SU PER IO R  T R IB U N A L DE JU STIÇA .

COMUNIDADE INDIGENA DE SETE CERROS,

já qualificada nos autos do Conflito de Competência n® 
5.008-1/DF, suscitado pela SATTIN S/A AGROPECUÁRIA E IM ÓVEIS em face do TR IBU 
NAL REGIONAL FEDERAL DA 1" REGIÃO e dos Juízos das 3® e 12" VARAS FEDERAIS DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA D O  DISTRITO FEDERAL, por intermédio de seu advogado que ao final 
subscreve, vem perante Vossa Excelência, com o devido acatamento, nos termos do arligo 
102, 111, alínea "a" da Constituição Federal e artigo 268 do Regimento Interno do Superior 
Tribunal dc Justiça, interpor

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

das decisões proferidas pela egrégia 1 ® Seção do Supe
rior Tribunal de Justiça, consubstanciada nos Acórdãos de fls., conforme autorizam a dupla 
motivação jurídica a seguir apresentada.

 ̂Esta petição foi elaborada em conjunto com o Dr. Júlio Boeng, contratado pelo NDI para uma asses
soria específica no acompanhamento deste caso junto ao STJ.
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RAZOES DA COMUNIDADE INDIGENA DE SETE CERROS

I - R E T R O S P E C T IV A  FÁ T IC A

Trata-se de Conflito de Competência suscitado perante o egrégio Su
perior Tribunal de Justiça por empresa agropecuária, que reivindica a propriedade e posse 
de fazenda no município de Coronel Sapucaia, Mato Grosso do Sul, a qual abrange integral
mente os limites da Área Indígena de Sete Cerros, declarados como de posse permanente e 
usufruto exclusivo dos índios Guarani/Kaiowá e Nandeva por Portaria do Ministro da Justi
ça de 1991 e posteriormente, homologada por Decreto do Presidente da República.

Em 1987, a Área Indígena de Sete Cerros foi identificada pela FUNAI, 
iniciando o processo administrativo de reconhecimento oficial do caráter indígena daque
las terras. Tal processo, no entanto, ficou anos paralisado no âmbito do órgão indigenista, 
que só em 1991 deu a ele novo andamento.

A Comunidade Indígena de Sete Cerros viveu relativamente tranqüila 
em suas terras até os anos 70, quando o sul do Mato Grosso do Sul passou a ser alvo de 
projetos extrativistas e de exploração agropecuária. A partir daí, os Guarani/Kaiowá e 
Nandeva começaram a ser perseguidos, expulsos e mortos por não-índios que invadiram e 
passaram a ocupar ilegalmente a região.

Em 1991, quando a FUNAI retomou as medidas para o reconheci
mento oficial da Área de Sete Cerros, a Comunidade Indígena de Sete Cerros já tinha sido 
inteiramente expulsa de suas terras pelos fazendeiros que nelas se instalaram indevidamente. 
As famílias da Comunidade que eram violentamente impedidas de ali permanecerem, trans
feriram-se precária e temporariamente para outras áreas Guarani já demarcadas naquele 
Estado, enquanto aguardavam o reconhecimento governamental que lhes permitiria retornar 
ao seu território tradicional.

A Área Indígena de Sete Cerros foi finalmente declarada como de 
posse permanente da Comunidade Guarani-Kaiowá e Nandeva pela Portaria do Ministro 
da Justiça n- 602, de 26 de novembro de 1991. Esta Portaria reconheceu à Comunidade de 
Sete Cerros aproximadamente 9.003 hectares no município de Coronel Sapucaia, determi
nando fosse aquela área demarcada e que dela se retirassem quaisquer pessoas ou grupos 
dd não-índios..

Em 28 de maio de 1992, após a publicação da mencionada Portaria n® 
602 ■ e somente em razão dela, como confessado em sua inicial do Conflito, a SATTIN 
S/A Agropecuária e Imóveis ora Recorrida, intentou a Medida Cautelar Inominada n® 
92.0002571-4 contra a FUNAI e a União Federal, perante a 2® Vara da justiça Federal em 
Campo Grande, MS, com o fim de suspender liminarmente a demarcação física da Área 
Indígena Sete Cerros e demais efeitos daquele ato, mantendo-se na posse da referida área.



A Comunidade Indígena não foi citada naquela Ação, razão pela qual sequer tomou co
nhecimento de sua propositura.

Enquanto isso, a Área de Sete Cerros, a despeito da Portaria ministeri
al de demarcação, continuava invadida pelos fazendeiros e seus prepostos, que insistiam 
em constranger a Comunidade a não retornar às suas terras. Diante da situação em que se 
encontrava e da inércia do órgão indigenista e da União Federal, a Comunidade Indígena 
de Sete Cerros requereu à justiça Federal no Distrito Federal, em 09 de julho de 1992, a 
concessão de Medida Cautelar com o íim de que fosse determinado à FUNAI promover a 
retirada imediata de todos os invasores da área.

Em 17 dc setembro de 1992, o Juízo da 3- Vara Federal sentenciou, 
acatando integralmente o pedido da Comunidade Indígena. A irreparável decisão reco
nheceu a gravidade da situação dos índios e tomou por base o fato de que tanto a União 
Federal quanto a FUNAI reconheceram a legalidade da Portaria ministerial, confessando 
estar sendo esta descumprida e ser urgente a necessidade de proceder-se a retirada dos 
invasores.

Iniciados os preparativos para o cumprimento da ordem judicial - ou 
seja, após proferida a sentença na Cautelar de autoria da Comunidade Indígena, a Juíza 
titular da 2- Vara Federal em Campo Grande resolveu conceder o pedido liminar da SATTIN
S/A (em 20 de setembro de 1992). Por decisão liminar, assegurou então, a imediata sus
pensão da execução da Portaria do Ministro da Justiça supra mencionada.

A  continuidade do processo de demarcação foi autorizada pelo Tribu
nal Regional Federal da 3® Região, que cassou parcialmente referida liminar em Mandado 
de Segurança impetrado pelo Ministério Público Federal. Assim, foi a área demarcada fisi
camente e 0 processo homologado pelo Presidente da República - ato final e conclusivo do 
processo administrativo de demarcação de terras indígenas.

Logo após a expedição do Decreto de homologação, o juízo 
Federal em Campo Grande reafirmou a decisão anterior, desta feita suspendendo os efeitos 
do ato presidencial, para impedir mais uma vez o ingresso da Comunidade de Sete Cerros 
nas terras a ela reconhecidas, mantendo a Recorrida na posse da Área Indígena.

Enquanto isso, em 17 de novembro de 1992, a Comunidade Indígena 
ajuizara perante a 3® Vara Federal no Distrito Federal a respectiva ação principal. As ações 
de autoria da Comunidade tramitavam regularmente no Distrito Federal, sem ter a Recorri
da pretendido habilitar-se nos feitos.

Tendo sido alertada pelo Ministério Público Federal sobre a sentença 
prolatada na Cautelar movida pela Comunidade Indígena, a Juíza titular da 2® Vara Federal 
em Campo Grande, decidiu declarar-se competente para julgar toda matéria oficiando ao 
Juízo Federal no Distrito Federal para que se lhe remetessem os autos.

No entanto, a 3® Vara Federal apenas informou àquela ju íza que o 
processo encontrava-se no Tribunal Regional Federal da 1 ® Região, em razão de remessa ex

GU ARAN I ■ C O M U N ID A D ES OE S E T E  C E R R O S  E  DE JA G U A P IR É  157



officio. De fato, no dia 12 de maio de 1993, a 3® Turm a do Tribunal Regional Federal 
da 1 ® Região negou provimento àquela remessa, confirmando o pedido da Comunidade 
Indígena.

Sendo assim, a SATTIN S/A, ora Recorrida, resolveu suscitar o Conflito 
de Competência em tela, visando invalidar as decisões exaradas em 1 ® e 2® instâncias pelo 
Juízo Federal na Capital da República, por declaração de sua incompetência absoluta para 
julgar a questão.

Habiiitando-se nos autos como interessada, a Recorrente levantou 
questões de fundamental importância para o deslinde da controvérsia, mas não foram 
recepcionadas pela douta 1 ® Seção do Superior Tribunal de Justiça, que por unanimidade, 
entendeu ser a Justiça Federal de Campo Grande competente para julgar o caso, na forma 
da ementa a seguir transcrita:

"Processual C ivil. Conflito de Competência {art. 118, II, CPC). Imóvel Locali
zado no Estado de Mato Grosso do Sul. Demarcação de Terras Promovida 
pela FUNAI. Domínio e Posse Discutidos. Ações Em juízos Federais de Se
ções judiciárias Diversas. Conexão e Prevenção. Art. 1 0 9 ,1 e § 2° C .F . Arts. 
9 5 ,1 0 3 ,1 0 4 ,1 0 6  e 219, C P C  Súmula 11 -STj.
1. A  determinação da competência em razão da situação do imóvel (art. 95, 
CPC), no caso, justifica-se pela evidente conveniência do andamento do pro
cesso e interesse à decisão da proximidade do Juiz na verificação do local e 
dos fatos, favorecendo a coleta de provas.
2. Possibilidade da conexão ou da continência (arts. 103 e 104, CPC), pela 
franquia do forum rei sitae, superando-se a aparente antinomia entre os arts. 
106 e 219, CPC, invocando-se a prevenção, útil para a indicação do juízo 
competente.
3. Tratando-se de ação fundada em direito real sobre imóvel, deve prevalecer 
a competência do foro da sua situação (art. 95, CPC).
4 . No caso, a União (ou suas entidades) continuam com o privilégio do Foro 
Federal, apenas estabelecendo-se que deve ser aquele da situação do imóvel 
sobre o qual versa a lide. Solução albergada pela hipótese da situação do 
imóvel, também ancorada no § 2-, art. 109, C .F ..
5. Conflito conhecido para determinar a competência do juízo Federal da 2® 
Vara - Seção judiciária de Mato Grosso do Sul."

Advieram dois Embargos de Declaração por parte da ora Recorrente, 
sendo um solicitando a nulidade do julgamento por inconstitucionaiidade do dispositivo 
do regulamento interno do Superior Tribunal que exclui a publicação de pauta nos casos 
em espécie e outro, ressaltando matéria de fundo, mas ambos foram unanimemente 
rejeitados.

Daí 0 presente Recurso Extraordinário no que tange à inconstituciona
iidade daquele comando interno e ao peculiar acatamento de eventual existência de direi
tos reais sobre terra indígena, o que também constitui afronta ao texto constitucional em 
vigor.
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II - N U L ID A D E  D O  JU LG A M E N T O

Ressaltou a Recorrente que haveria inconstitucionaiidade do artigo 
9 1 ,1 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, posto que excluía de publicação 
da pauta os conflitos de competência.

Respondendo a tal argüição nos embargos declaratórios, disse a douta 
Seção, em um único parágrafo, que

"No pertinente à 'omissão na publicação da pauta', incontrastavelmente, é 
questão nova, não argüída nos motivos do Conflito e, portanto, sem acolhi
mento no aresto embargado. Demais, não contida no pedido inicial, a provo
cação para ser declarada a inconstitucionaiidade da malsinada 'dispensa de 
pauta', face aos seus objetivos processuais, não se alberga nos lindes do Con
flito de Competência (art. 115, CPC). Desconsidero, pois, nesta fase processu
al, a inovadora questão."

Somente isto disse o aresto e nada m aisül

Com o devido respeito, chegou-se às raias da falta da devida prestação
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jurisdicional.

Disse lamentavelmente que tal fundamento não íoi exposto na inicial.

Ilustre Ministro, quando da inicial, não havia ainda ofensa a qualquer 
direito da Recorrente, ocorrendo prejuízo, evidentemente, no momento da ausência de 
publicação da pauta.

"Data venia", a figura se assemelha ao direito de ação. Haverá o 
surgimento ao direito de ação somente quando se vislumbrar uma pretensão-resistida. Nas
ce com a violação a um direito.

Da mesma forma ocorreu no presente caso, pois somente com o julga
mento e com a entrega da prestação jurisdicional através do acórdão, é que ocorreu a 
ofensa ao direito da Recorrente de se defender amplamente.

Portanto, com a devida vênia, além do julgamento ser nulo, por in
constitucionaiidade do comando legal que dispensa publicação de pauta, o aresto impug
nado, na verdade, também deixa de dar guarida à devida prestação jurisdicional, pois não 
analisou a questão.

Mas os argumentos para declaração de inconstitucionaiidade são por 
demais convincentes, para que a Suprema Corte a pronuncie, nulificando o malsinado 
acórdão.

D iz 0 inconstitucional artigo 9 1 ,1 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça:
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"Independem de pauta:
I - 0 julgamento de 'habeas corpus' e recurso de 'habeas corpus', conflito de 
competência..."

Aqueles afoitos poderiam ressaltar que havendo prescrição legal, 
inexistiria qualquer nulidade.

Todavia, tal dispositivo se mostra em confronto com a norma suprema, 
que não admite a restrição da publicidade em todos os processos que tramitem no Judiciário.

É a redação cristalina do artigo 93, IX da Constituição da República,
quando afirma que

"todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos..., po
dendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determina
dos atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes;"

Alguns ainda menos avisados, poderiam salientar que a hipótese 
legislativa suplementar estaria consubstanciada justamente no Regimento Interno do Supe
rior Tribunal, que excluiu o princípio da publicidade para os processos de conflito de 
competência.

Nada mais absurdo.

Trata-se de triplo e grave engano.

Primeiro porque, quando o comando supremo excepcionou através 
de legislação infraconsUtucional, não ressaltou que estaria excluído o princípio da publici
dade, mas simplesmente a limitação de presença para determinados atos.

Em segundo, nenhuma norma, seja da Carta Federal ou de legislação 
inferior, poderá atingir os direitos fundamentais do homem, que não podem receber qual
quer espécie de restrição, sob pena da declaração incondicional de inconstitucionaiidade.

Como direito fundamental e um dos princípios de maior conquista 
nacional, é justamente o devido processo legal, que elenca a maior gama dos princípios 
inerentes ao processo, posto que, nos termos do artigo 5®, LIV da Constituição da República

"ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 
lega!;"

Por si só, este comendo já seria suficiente para caracterizar a incons
titucionaiidade daquele dispositivo do Regimento Interno, posto a amplitude que guarnece 
o devido processo legal.

Entretanto, o constituinte ainda foi mais enfático a preservar um pro
cesso judicial justo e escorreito, para ressaltar que
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"Alt. 5®...
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 
em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes;"

Aplicando a amplitude da defesa sem ressalvas, fez com que nenhum 
legislador inferior possa atingir os elementos integrantes da defesa, principalmente a publi
cidade dos atos processuais e a possibilidade de sustentação orai.

O  itinerário processual requer a publicidade dos seus atos não só para 
viabilizar a defesa, mas tornar aparente a atividade jurisdicional.

Ora, existindo norma infraconstitucional que restrinja o princípio da 
publicidade, sem qualquer justificativa, parece óbvio que a sua inconstitucionaiidade é 
gritante.

O  próprio Supremo Tribunal Federal, instado a se pronunciar a respei
to do tema foi categórico em afirmar que

"Assiste ao réu, em toda a sua plenitude, o amplo exercício do direito de 
defesa. Por isso mesmo, reveste-se de nulidade o julgamento de recurso cri
minal sem a prévia intimação ou publicação da pauta, ressalvadas as hipóte
ses de habeas corpus (Súmula 431/STF).
O  Supremo Tribunal Federal, em obséquio ao princípio constitucional do 
contraditório eda amplitude de defesa, tem invalidado julgamentos realizados 
porTribunais, quando não precedidos da publicação oficial, o nome do advoga
do constituído ou dativo (RTJ 84/403), ou, ainda, quando incorreta essa mesma 
publicação relativamente ao nome do patrono da parte recorrente (HC 62.744)." 
(D jU  15/03/91 - HC 68202/DF - Rei. Min. Celso de Mello -1 ® Turma)

Se pela simples incorreção na publicação da pauta a nulidade é abso
luta, 0 que dizer da ausência de publicação?

Mas não é só.

Ainda aqueles mais desavisados poderiam tergiversar sobre a viabili
dade do comando constante do regulamento interno, salientando sua função legislativa.

E este é o terceiro erro grosseiro.

A  própria Carta Política, mais uma vez preservando a ampla defesa, 
comunicou aos legisladores infraconstitucionais que não poderiam aleatoriamente restrin
gir a publicidade, afirmando que

"Art. 5®...
LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a 
defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;"



Com esta disposição, "data venia", a questão se mostra resolvida.

De forma alguma se pode vislumbrar num conflito de competência 
qualquer idéia, por menor que seja, da preservação de intimidade e muito menos interesse 
social.

Como adverte CELSO RIBEIRO BASTOS;

"Não há dúvida portanto de que a publicidade dos atos, e especificamente 
dos atos jurisdicionais, atende ao interesse das parles e ao interesse público." 
(Comentários à Constituição do Brasil, 2° Vol., Saraiva, 1989, fls. 285)

Sendo assim, a decisão proferida se mostra eivada de nulidade abso
luta, por ter ferido o princípio da ampla defesa, negando a publicação da pauta de julga
mento e restringindo a ora Recorrente de se manifestar oralmente em plenário, em manifes
ta afronta não,só ao interesse das partes, mas ao próprio interesse público.

Destarte, tendo o julgamento se embasado em dispositivo legal 
inconstitucional, a declaração de nulidade se impÕe, porque está contrariando todos os 
comandos supremos anteriormente citados.

O  presente recurso merece plena admissão e com certeza, provimen
to pelo Pretório Excelso.

III - F U N D A M E N T O  C O N S T IT U C IO N A L  PA R A  O  M ÉR ITO

Muito embora a nulidade do julgamento se imporá, em face do princí
pio da substanciação ou da eventualidade, o fundo de questão também merece abordagem 
constitucional.

A Constituição da República em seu Art. 231, § 6®, exclui peremptoria
mente a discussão acerca de domínio ou posse sobre as áreas declaradas como indígenas;

"São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham 
por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que sc refere este 
artigo,... não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a 
ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias deriva
das da ocupação de boa fé."

Da simples leitura do dispositivo decorre a impossibilidade de argüi- 
çâo de direito de propriedade ou posse em terras declaradas como indígenas. Títulos inci
dentes sobre terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são nulos, nulidade esta que, 
conforme ensina o ilustre civilista CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA, "em razão de sua 
abrangência, e de d e ílu ir ... de uma imposição da lei" - no caso, a própria Constituição 
Federal, é dita de pleno direito (p/eno iuré] ou absoluta, (in Instituições de Direito C ivil, 
Vol. 1, edição universitária, Forense, pág. 440)
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A nulidade de todos os atos nada mais é que uma decorrência natural 
do fato de que a Constituição de 1988 reconheceu aos índios "os direitos originários sobre 
as terras que tradicionalmente ocupam" (art. 231, capuí). No dizer de JÚ LIO  GAIGER , "os 
direitos territoriais indígenas precedem o Estado, enquanto fonte de direito, exatamente por 
serem anteriores ao próprio Estado", [in Direitos Indígenas na Constituição Brasileira de 
1988 e Outros ensaios. Ed. CIMI, 2® ed., 1989, p. 14)

Por isso, coube ao jurista DALMO DALLARI esclarecer, em definitivo, 
eventuais interpretações que busquem afastar da nulidade os atos em questão: "Aplica-se 
aqui, com absoluta propriedade, a regra segundo a qual não há direitos adquiridos que 
possam ser alegados contra a Constituição. Ainda que se admita tenha sido regular a aqui
sição daquelas terras, no momento em que ocorreu, gerando, para os adquirentes, um 
direito dc propriedade, esse direito não foi ressalvado pela Consliluição e é contrário a cia. 
Assim, portanto, não pode prevalecer... Em conseqüência desse dispositivo, se alguém 
obtém mediante compra, herança, doação, permuta ou qualquer outro título uma área 
ocupada por silvícolas, ficou sem esse direito, no momento cm que entrou em vigor a 
presente Constituição". (Direitos sobre Terras Indígenas, /n A  Questão da Terra. Ed. Comis
são Pró-índio, São Paulo, 1981, p. 46)

O  consagrado professor JOSÉ AFONSO DA SILVA, em artigo publica
do na coletânea "Os direitos indígenas c a Constituição", editada pelo Núcleo de Direitos 
Indígenas e por Sérgio Antonio Fabris Editor, explica a origem do direito dos índios:

"O  INDIGENATO . Os dispositivos constitucionais sobre a relação dos índios 
com suas terras e o reconhecimento de seus direitos originários sobre elas 
nada mais fizeram do que consagrar e consolidar o indigenato, velha c tradi
cional instituição jurídica luso-brasileira que deita suas raízes já nos primei
ros tempos da Colônia, quando o Alvará de 1® dc abri! de 1680, confirmado 
pela Lei de 6 de junho de 1755, firmara o princípio de que, nas terras outor
gadas a particulares, seria sempre reservado o direito dos índios, primários e 
naturais senhores delas. Vindo a lei 601/1850, os grileiros de sempre, ocu
pando terras indígenas, pretendiam destes a exibição de registro de suas pos
ses. joão Mendes Júnior, num texto que bem reflete o sentimento de autêntico 
jurista que era, rebateu a pretensão nos termos seguintes: "Desde que os 
índios já estavam aldeados com cultura e morada habitual, essa terras por 
eles ocupadas, se já não fossem deles, também não poderiam ser de posteri
ores posseiros, visto que estariam devolulas; em qualquer hipótese, suas ter
ras lhepertenciam cm virtude do direito à reserva, fundado no Alvará de 1®de 
abril de 1680, que não foi revogado, direito esse que jamais poderá ser con
fundido com uma posse sujeita à legitimação e registro."

É que conforme cie mostra, indigenato não se confunde com a ocupação, 
com a mera posse. O indigenato é a fonte primária e congênita da posse 
territorial; é um direito congênito, enquanto a ocupação é título adquirido. O 
indigenato é legítimo por si, "não é um fato dependente de legitimação, ao 
passo que a ocupação, como fato posterior, depende de requisitos que a le
gitime"... Só a posse por ocupação está sujeita a legitimação, porque, como 
lílLilo de aquisição, só pode ter por objeto as coisas que nunca tiveram dono,



OU que foram abandonadas por seu antigo dono. A  ocupação é  uma 
apprehensio rei nuliis ou rei derelictae...; ora, as terras de índios, congenita
mente apropriadas, não podem ser consideradas nem como res nullius, nem 
como res derelictae; por outra, não se concebe que os índios tivessem adqui
rido, por simples ocupação, aquilo que lhe é  congênito e primário", de sorte 
que, em face do Direito Constitucional indigenista, relativamente aos índios 
com habitação permanente, não há uma simples posse, mas um reconhecido 
direito originário e preliminarmente reservado a eles."

Mais adiante, o renomado constitucionalista trata de definir o que se 
entende por posse permanente das terras habitadas pelos índios:

"A posse das terras ocupadas tradicionalmente pelos índios não é simples 
posse regulada pelo direito c ivil; não é a posse como simples poder de fato 
sobre a coisa, para sua guarda e uso, com ou sem ânimo de tê-la como pró
pria. É, em substância, aquela possessio ab origine  que, no início, para os 
romanos, estava na consciência do antigo povo, e era não a relação material 
de homem com a coisa, mas um poder, um senhorio. Por isso é que João 
Mendes Júnior lembrou que a relação do indígena com suas terras não era 
penas um ius possessionis, mas também um ius possidendi, porque ela revela 
também o direito que têm seus titulares de possuir a coisa, com o caráter de 
relação jurídica legítima e utilização imediata...

...Quando a Constituição declara que as terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios se destinam a sua posse permanente, isso não significa um pres
suposto do passado como ocupação efetiva, mas especialmente, uma garan
tia para o futuro, no sentido de que essas terras inalienáveis e indisponíveis 
são destinadas, para sempre, ao seu habitat. Se se destinam (destinar significa 
apontar para o futuro) à posse permanente é porque um direito sobre elas 
preexiste à posse mesma, e é o direito originário já mencionado.

O  reconhecimento do direito dos índios ou comunidades indígenas à posse 
permanente das terras por eles ocupadas, nos termos do art. 231, § 1-, 
independe de sua demarcação, e cabe ser assegurado pelo órgão competen
te, atendendo à situação atual e ao consenso histórico." (grifamos)

Sobre o assunto, voto magistral do Ministro VÍTOR NUNES LEAL co
loca uma pedra sobre a discussão acerca da aplicabilidade de conceitos tradicionais do 
direito civil para os índios:

"Aqui não se trata do direito de propriedade comum: o que se reservou foi o 
território dos índios. Essa área foi transformada num parque indígena sob guarda 
e administração do Serviço de Proteção aos índios, pois estes não têm a dis
ponibilidade das terras.

O  objetivo da Constituição Federa! é que ali permaneça os traços culturais 
dos antigos habitantes, não só para sobrevivência dessa tribo, como para estudo 
dos etnólogos e para outros efeitos de natureza cultural ou intelectual.
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Não está em jogo, propriamente, um conceito de posse,.nem de domínio, no 
sentido civilista dos vocábulos; trata-se do habitat de um povo.

Se os índios, na data da Constituição Federal, ocupavam determinado territó
rio porque desse território tiravam seus recursos alimentícios, embora sem 
terem construções ou obras permanente que testemunhassem posse de acor
do com 0 nosso conceito, essa área, na qual e da qual viviam, era necessária 
à sua subsistência. Essa área, existente na data da Constituição Federal, é que 
se mandou respeitar. Se ela íoi reduzida por lei posterior, se o Estado a dimi
nuiu de dez mil hectares, amanhã a reduziria em outras dez, depois, mais 
dez, e poderia acabar confinado os índios a um pequeno trato, até ao terreiro 
da aldeia, porque ali é que a "posse" estaria materializada nas malocas.

Não foi isso que a Constituição quis. O  qire ela determinou íbi que, num 
verdadeiro parque indígena, com todas as características culturais primitivas, 
pudessem permanecer os índios, vivendo naquele território, porque a tanto 
equivale dizer que continuariam na posse do mesmo.

Entendo, portanto, que, embora a demarcação desse território resultasse, ori
ginariamente, de uma lei do Estado, a Constituição Federal dispos sobre o 
assunto e retirou ao Estado qualquer possibilidade de reduzir a área que, na 
época da Constituição, era ocupada pelos índios, ocupada no sentido de uti
lizada por eles como seu ambiente ecológico." (RE n® 44.585, Rei. Min. Victor 
Nunes, Referências da Súmula do STF, 1970, v. 25, pp. 360/361)

A Constituição de 1988, a exemplo da anterior, determina ainda, no 
§4® de seu art. 231, que "as terras de que tratam este artigo são inalienáveis e os direitos 
sobre elas imprescritíveis". Disso tudo, deflui a nulidade absoluta declarada no já mencio
nado §6®.

Não foi por outro fundamento que PONTES DE M IRANDA entendia 
serem "nenhuns quaisquer títulos, mesmo registrados, contra a posse dos silvícolas, ainda 
que anteriores à Constituição de 1934, se à data da promulgação havia tal posse" (Comentá
rios à Constituição de 1967, com a Emenda n® 1, de 1969,1974, Tomo Vi, pág. 457). Entendi
mento idêntico é partilhado por MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO (Comentários à 
Constituição Explicada, 1970, p.195), ROSAH RUSSOMANO (Anatomia da Constituição,
1970, p.346) e CELSO BASTOS (Curso de Direito Constitucional, 1982, pp. 109/110).

Ora, ao entender tratarem-se de ações fundadas em direito real sobre 
imóvel aquelas de autoria da Sattin S/A, ora Recorrida, em curso na justiça Federal no Mato 
Grosso do Sul, admitiu a douta 1® Seção do Superior Tribunal de justiça ser cabível discus
são dominial ou possessória sobre a Área Indígena de Sete Cerros. Consagrou, desta forma, 
como vastamente demonstrado acima, hipótese exemplar de impossibilidade jurídica do 
pedido, no caso contrariando dispositivo expresso da Carta Política.

Não bastasse, a respeitável decisão deixa de lado o fato de estar a 
ilustre Juíza da 2® Vara Federal em Campo Grande conhecendo de ações judiciais, cujos
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objetos vão de encontro ao ordenamento jurídico brasileiro, corroborando decisões nulas, 
que aírontam uma vez mais o texto constitucional.

Em verdade, o Art. 19, §2® da Lei 6.001/73 (Estatuto do índio) impede 
a concessão de interdito possessório contra a demarcação de terras indígenas no país. 
Tendo sido o Estatuto do índio atingido pelo assim chamado efeito da recepção constituci
onal, a sua aplicação se mostra, portanto, incondicional.

Em outras palavras, essa norma ganhou força suprema com o novo 
ordenamento constitucional, na forma do já citado § 6® do Art. 231. Referido dispositivo, 
auto-aplicável e que não admite tergiversação, inviabilizou a discussão possessória sobre 
as terras indígenas, que entretanto íoi integralmente acatada e respaldada pela ju íza da 2® 
Vara Federal no Mato Grosso do Sul em sua decisão.

Além disso, ao suspender a execução de ato do Presidente da Repúbli
ca por decisão liminar em Ação Cautelar Inominada, a ilustra julgadora estranhamente 
extrapolou a sua competência, adentrando seara da competência exclusiva do egrégio Supre
mo Tribunal Federal, nos termos do Art. 10 2 ,1, "d" da Constituição Federal. A validade ou não 
do Decreto presidencial há que ser verificada em Mandado de Segurança junto aesse Colegiado, 
jamais em ação possessória (de antemão proibida por lei) no juízo dc 1® grau.

Dito isso, a Comunidade Indígena de Sete Cerros não poderia deixar 
dc enfatizar a sua inquietação, não especificamente porlero  egrégio Superior Tribunal de 
justiça declarado ser a Seção judiciária do Mato Grosso do Sul competente para julgar as 
ações referentes ao seu território tradicional, mas sim por ter, por intermédio de sua 
decisão, corroborado ordens e decisões nulas de pleno direito, em detrimento daquelas 
da Seção judiciária do Distrito Federal, emitidas em conformidade com o mais estrito 
espírito de proteção aos direitos indígenas presente à Constituição Federal.

IV - C O N C L U S Ã O

Dessa forma, suplica seja admitido o presente Recurso Extraordinário 
para que seja declarado nulo o jiilgamcntoe quando não, reformado o Acórdão recorrido, 
definindo a competência da Seção judiciária do Distrito Federal para julgar todas as ações 
aqui envolvidas, bem como sejam restauradas as suas decisões.

Termos cm que.
Pede deferimento.

Brasília, 16 de maio de 1994.

jU LIO CESA R  RIBAS BOENG 
advogado
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Doc. fl: Petição requerendo a habilitação iin Mandado dc Segurança 
impetrado pela Nittín Agropocuaiia perante o STF

E X C E LE N T ÍS S IM O  S E N H O R  M IN IS TR O  N ER l D A  S ILV E IR A  
D ign íssim o Relator do M andado de Segurança n- 21892-4

A COMUNIDADE INDÍGENA DE SETE CERROS,

grupo Guarani-Kaiowá e Nandeva, neste caso representada segundo seus usos, costumes e 
tradições por LU CIAN Ü  VALIENTE, portador da carteira de identidade da FUNAI n- 20769, 
expedida em Campo Grande (MS), e SILVARINA MARTINS, portadora da carteira de iden
tidade da FUNAI n® 6546, também expedida em Campo Grande (MS), ambos brasileiros, 
casados, residentes e domiciliados na Área Indígena Sete Cerros, município de Coronel 
Sapucaia, Mato Grosso do Sul, com a legitimidade para ingressar em juízo garantida pelo 
Art. 232 da Constituição Federal, vem, por seus advogados devidamente constituídos (ins
trumento público de mandato e substabelecimento inclusos - Docs. 1 e 2), nos aulos acima 
epigraíados, em que é impetrante SATTIN S/A - AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS e impetrado
0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, com fundamento na Lei n® 1.533/51 e nos artigos 231 e 
seguintes da Constituição Federal, expor e afina! requerer o que se segue:

1 - BREVE RETROSPECTIVA

Os fatos postos em Juízo melhor se elucidam com uma breve retros
pectiva deixada à margem por completo peia Impetrante do presente Mandado de Seguran
ça, mas que é imprescindível para o deslinde dessa questão. Afinal, demonstrar-se-á que a 
narração dos fatos aqui envolvidos foi omissa e por vezes distorcida, induzindo erronea
mente ju ízo preliminar de Vossa Excelência, o que permitirá a revogação integral da deci
são liminar já proferida nos autos e o indeferimento da segurança requerida. Sendo assim, 
importa relatar o seguinte:

Considerada a maior sociedade indígena no Brasil, com uma_popula- 
ção de mais de 20.000 índios, os Guarani se subdividem em três grupos: Kaiowá, Nandeva 
e Mbya. Vivem em áreas de extensão diminuta - provavelmente as menores do país, espa
lhadas desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, com parentes próximos cm todo o 
Cone Sul americano, principalmente no Paraguai. Cada um dos três subgrupos possui pc-



culiaridades próprias, tendo como unidade fundamental o seu sistema religioso, que, ao 
longo dos anos, foi o centro da resistência deste povo ao contato com a sociedade envolvente.

Os Guarani têm um conceito todo próprio de ocupação da terra, que 
é para eles um oferecimento divino a uma Comunidade determinada. Daí, portanto, o laço 
profundo que os une a uma terra específica, que eles não concebem possa ser subtraída ou 
mesmo trocada por outra. Os Guarani conseguiram perpetuar a interação entre as diversas 
aldeias ao longo dos tempos, tecendo uma rede de relações a partir dos seus pontos de 
ocupação exclusiva.

No passado, essa sociedade indígena possuía um extenso território. 
Todo 0 extremo-su I do Mato Grosso do Su I (MS) era tradicionalmente ocupado pelos Gua
rani/Kaiowá e Nandeva. O  contato com estes grupos iniciou-se efetivamente a partirdasduas 
últimas décadas do século XIX, quando as suas terras foram objeto da implantação de proje
tos extrativistas para a exploração da erva-mate. Durante anos, nada se fez para proteger as 
terras desses índios, o que deu margem à ocupação daquela região por posseiros não- 
índios, gerando um acúmulo de problemas e conflitos fundiários até hoje não resolvidos.

No processo de ocupação de seu território pelos não-índios, os Gua
rani/Kaiowá e Nandeva foram sendo impedidos de ocupá-lo dentro do seu costume tradici
onal. Além das explorações da Cia. Mate Laranjeira, essa região foi também alvo intenso 
da política de aldeamentos implantada pelo antigo Serviço de Proteção ao índio (órgão 
governamental que antecedeu a FUNAI), a qual consistia em concentrar em uma única 
reserva todos os núcleos de Guarani existentes na área circunvizinha, removendo-os 
deliberadamente para um pequeno território e liberando assim as terras restantes para a 
exploração agropecuária.

Apesar das constantes remoções forçadas, os Guarani sempre 
retornavam às suas terras de origem, tendo, porém, a partir daí, que se sujeitar a disputá- 
las, ou até mesmo conviver com ocupantes ilegais.

Foi somente na década de 80 que a FUNAI percebeu a necessidade de 
identificar e delimitar as terras tradicionais Guarani/Kaiowá e Nandeva no MS, nessa épo
ca, portanto, já retalhadas e invadidas por posseiros, os quais não hesitavam em adentrá-las 
ainda mais, mesmo após formalmente identificadas. Os processos de identificação da FUNAI, 
além disso, se arrastaram durante anos e só a partir de setembro de 1991, medidas efetivas 
de reconhecimento começaram a ter lugar.

A  situação de fato dos Guarani no MS, sua busca sem sucesso pela 
reocupação exclusiva das terras tradicionalmente ocupadas, não raro já bastante depredadas 
pelos invasores que se negam a reconhecer-lhes inclusive a existência e a permitir que exer
çam os direitos garantidos aos índios no país, ocasionou a proliferação de suicídios entre os 
membros desse povo - falo largamente noticiado pela imprensa nos últimos anos (Doc. 3).

Em 1991, ocorreram, pelo menos, 20 suicídios e 31 tentativas de sui
cídio por enforcamento e envenenamento nas aldeias Guarani no MS, vários, inclusive, 
referentes à Comunidade de Sete Cerros, segundo dados oficiais da própria FUNAI. São
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velhos e moços, que humilhados e desestimulados em razão da ausência de terras para vive
rem de acordo com seus usos, costumes e tradições, a falta de decisão governamental em 
demarcaredesobstruirdefinitivamente essas terras, além do processo gradativo de aculturação 
e desagregação cultural para o qual não vislumbram alternativas, optam por atos extremos, 
revelando o trágico destino imposto à dignidade do maior povo indígena do Brasil (Doc. 4).

As referências concretas sobre a ÁREA INDÍGENA DE SETE CERROS 
(objeto das disputas que originaram o presente mandamus) surgem a partir de 1987, quan
do a mesma foi identificada por um Grupo de Trabalho da FUNAI (Doc. 5). Estima-se que 
a popu lação dessa área era de 2.000 índios até fins dos anos 70, quando estes começaram 
a ser perseguidos, expulsos e mortos pelos não-índios que invadiram a região. O  relatório 
de identificação do G T da FUNAI, entretanto, jamais chegou a ser objeto de apreciação 
pelo então Grupo de Trabalho Interministerial (criado pelo Decreto 94.945/87), que à épo
ca decidia sobre demarcação de terras indígenas. Nem mesmo as denúncias a respeito de 
assassinatos de índios de Sete Cerros encaminhadas à FUNAI naquele período serviram 
para agilizar a questão.

Em 1991, a FUNAI constituiu um Grupo Técnico para atualizar os da
dos referentes às áreas Guarani/Kaiowá e Nandeva no MS, dentre elas a de Sete Cerros, cujo 
processo de demarcação estivera para I isado até então. A  esta aitu ra, porém, a Comu n idade de 
Sete Cerros tinha sido integralmente expulsa de seu território, sendo compelida a manter-se 
fora dele por temer as ameaças e a violência dos empregados da empresa que a partir de 
1976 passara a ocupar ilegalmente aquelas terras: a Sattin Agropecuária (Does. 6 e 7).

O  Grupo Técnico reafirmou integralmente os limites da área identifi
cados em 1987 (Doc. 8), que foram, a seguir, aprovados pela Resolução n- 20 da Comissão 
Especial de Análise da FUNAI de 20/09/91 (Doc. 9), a qual se baseou no parecer do antro
pólogo Alceu Cotia (Doc. 10). Em seu parecer, o antropólogo observou que "apesar da 
"diáspora" que lhes foi imposta", a Comunidade de Sete Cerros conservava sua unidade 
política e social, aguardando apenas o reconhecimento governamental de suas terras para 
a elas retornar em definitivo.

A Área Indígena de Sete Cerros foi finalmente declarada como de 
posse permanente da Comunidade Guarani/Kaiowá e Nandeva pela Portaria do Ministro 
da justiça n® 602, de 26 de novembro de 1991 (Doc. 11). Esta Portaria reconheceu à Comu
nidade de Sete Cerros suas terras tradicionais, com uma superfície aproximada de 9.003 
hectares, no município de Coronel Sapucaia, MS, determinando fosse a mesma demarcada 
e que dela se retirassem quaisquer pessoas ou grupos de não-índios. Diante do reconheci
mento oficial, a Comunidade imaginou poder reocupar o que lhe era de direito. Dessa 
forma, iniciou o seu retorno ao local.

II - A V ER D A D E SO BRE O S FATO S PO STO S EM JU ÍZ O

Em 28 de maio de 1992, após a publicação da mencionada Portaria 
n® 602 - e somente em razão dela, como apontado na inicial pela própria Sattin Agropecuária, 
Impetrante deste Mandado de Segurança, a mesma propôs à justiça Federal no Mato Gros
so do Sul, Medida Cautelar Inominada contra a FUNAI e a União Federal com o objetivo



de suspender liminarmente os efeitos daquela Portaria e manter-se na posse da referida 
área. Note-se que a Comunidade Indígena não é parte nessa Ação, razão pela qual sequer 
tomou conhecimento de sua propositura, já que a Suscitante teima em não reconhecer-lhe 
a existência, ignorando por completo o próprio dispositivo constitucional do Art. 232.

Enquanto isso, a Área de Sete Cerros, a despeito da Portaria ministerial 
de demarcação, continuava completamente invadida por fazendeiros, prepostos e outros 
estranhos à Comunidade Indígena, os quais passaram a impedir, de forma ilegal e violenta, 
a ocupação e permanência dos índios em suas próprias terras, ameaçando-os e constran
gendo-os a não ficarem no território.

Diante da situação em que sc encontravam e da inércia e omissão do 
órgão indigenista e da União Federal, a Comunidade Indígena de Sete Cerros requereu à 
Justiça Federal no Distrito Federal, em 09 de julho de 1992, a concessão de Medida Cautelar
com o fim dc: a} que íosse determinado à FUNAI promovera retirada imediata de todos os 
invasores da Área Indígena de Sete Cerros; b) que íosse determinado à Polícia Federal prestar 
total assistência à FUNAI na execução da retirada, bem como que o Ministro da justiça forne
cesse os recursos materiais necessários à implementação dessa tarefa; e c) que fosse fixada 
multa por dia de atraso no cumprimento de tais medidas (Doc. 12).

Em 17 de setembro de 1992, o Juízo da 3- Vara Federal sentenciou,
acatando integralmente o pedido da Comunidade Indígena. A justa e irreparável decisão 
tomou por base os documentos trazidos aos aulos com a peça inicial, bem como o falo de 
que tanto a União Federal quanlo a FUNAI reconheceram a legalidadeda Portaria ministe
rial que delimitara e interditara a Área de Sete Cerros, confessando estar sendo esta des
cumprida e ser urgente a necessidade de proceder-se à retirada dos invasores daquela Área 
Indígena (Fls. 186/206 destes autos).

Proferida a sentença em favor da Comunidade Indígena e iniciados os 
preparativos da operação de retirada dos ocupantes ilegais de suas terras, a Juíza titular da 
2 -  Vara Federal em Campo Grande resolve acatar o pedido liminar da Sattin Agropecuá
ria, nos aulos da Cautelar proposta pela empresa perante aquela Seção Judiciária - isso 
somente aos 20 de setembro de 1992. Por meio dcsla decisão interlocutória, determinou à 
FUNAI a suspensão do processo de demarcação da Área Indígena de Sete Cerros, conce
dendo à empresa a sua manutenção na posse da mesma (Fls. 159/183 destes autos).

Referida liminar interrompeu o processo de retorno da Comunidade 
Indígena, deixando cerca de metade de seus integrantes ilhada dentro do próprio território, 
enquanto que as demais famílias, impedidas de para lá retornar. A  Comunidade indígena 
restou dividida e ainda mais fragilizada frente à nova situação.

Diante desse fato, o representante do Ministério Público Federal no 
Mato Grosso do Sul comunica àquela juíza a sentença já prolatada nos autos da Cautelar 
em trâmite perante a justiça Federal no Distrito Federal, requerendo a suspensão da execu
ção da liminar por cia concedida. Além disso, recorre dessa decisão ao Tribunal Federal 
Regional da 3® Região, que, também por meio de liminar, decide cassá-la parcialmente, 
garantindo a continuidade do processo de demarcação (Fls. 184/185 destes autos).
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Aos 17 de novembro do mesmo ano, a Comunidade Indígena de Sele 
Cerros ajuíza perante a 3® Vara Federal no Distrito Federal a Ação Ordinária n-92.0015364-
0 (ação principal correspondente à Medida Cautelar de sua autoria - Doc. 13). Com a 
instalação de novas Varas Federais no Distrito Federal, aquele processo foi redistribuído à 
12- Vara. Nesta Ação, além da União Federal e da FUNAI, a Comunidade Indígena reque
reu a citação editalícia de todos os demais possíveis interessados. Decorrido o prazo, no 
entanto, a Sattin Agropecuária não apareceu para contestar o pedido.

Enquanto tramitava regularmente o feito no Distrito Federal, a Juíza 
titular da 2- Vara Federal em Campo Grande resolve declarar-se competente para julgar o 
caso. Assim, oficia ao Juiz Federal da 3® Vara no Distrito Federal para que lhes fossem 
remetidos os autos da Medida Cautelar movida pela Comunidade Indígena. Referido ofício 
é recebido cm 17/12/92 pela Secretaria da Vara em Brasília (Fl. 207 destes autos). Estando 
já aqueles autos no Tribunal Regional Federal da 1® Região, em face de remessa ex o/F/c/o, 
o ju iz  titular da 12® Vara limita-sea informar-lhe tal fato em 18/02/93 (Fl. 208 destes autos).

Aos 12 de maio de 1993, a 3® Turma do Tribuna! Regional Federal da
1 - Região nega provimento à Remessa ex offício  n® 92.0129381 -O/DF, tendo o relator, por 
voto exemplar acatado unanimemente pelos demais integrantes da Turma, reafirmado a 
sentença proferida em favor da Comunidade Indígena de Sete Cerros (Doc. 14). Note-se 
que a Sattin Agropecuária tentou de todas as formas adiar a realização desse julgamento, 
tendo sido o seu requerimento indeferido.

A  Sattin Agropecuária resolve, então, suscitar um Conflito dc Compe
tência perante o Superior Tribunal de justiça, pleiteando a declaração de incompetência 
absoluta da Justiça Federal no Distrito Federal para julgamento da questão, bem como a 
anulação dos atos decisóriosjá proferidos em favor da Comunidade Indígena. O  STj recen
temente entendeu ser a justiça Federal de Campo Grande competente para julgar toda a 
questão, por ser "conveniente" o andamento dos processos naquele foro, em razão cia 
situação do imóvel.

Por não ser pertinente num Conflito de Competência, o egrégio STj 
não analisou o mérito ou a validade das decisões emitidas seja no Distrito Federal ou em 
Campo Grande, apenas anulando as primeiras e determinando a remessa dos autos à 2- 
Vara Federal no Mato Grosso do Sul (Doc. 15). A  Comunidade Indígena opôs Embargos de 
Declaração (Doc. 16) e interpôs Recurso Extraordinário contra tal decisão (Doc. 17).

Neste meio tempo, a Sattin Agropecuária protocolou o presente Man
dado de Segurança, visando anular o decreto do Presidente da República que homologou a 
Área Indígena de Sete Cerros, bem como, estranhamente, obter "incidentalmente" a decla
ração dc inconstitucional idade dos §§ 1®e2®do artigo 19 do Estatuto do índio e dos artigos
2®, 8® e 10 do Decreto 22/91.

Daí que a Comunidade Indígena de Sete Cerros apresentou perante 
Vossa Excelência a Reclamação n® 0485-6, na qual pretende preservar a competência origi
nária dessa colenda Casa para julgar as ações movidas pela Sattin S/A perante a justiça 
Federal no Mato Grosso do Sul, que, em verdade, visam anular o Decreto do Presidente da
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República objeto do presente Mandado de Segurança. Pleitea agora a sua admissão neste 
feito como litisconsorte passiva, pelas razões que apresenta adiante.

Ressalte-se, por fim, que a situação de fato da Comunidade de Sete 
Cerros permanece a mesma desde 1991. Parte das famílias integrantes da Comunidade 
encontra-se até hoje precariamente instalada em barracas de lona, impedida de caçar, 
pescar, colher ou plantar dentro de suas próprias terras. Os empregados da Sattin promo
vem vigilância constante e absoluta sobre os índios, que tornaram-se prisioneiros e víti
mas dos maiores desmandos. O  restante da Comunidade está em situação ainda pior, já 
que continua não podendo regressar ao seu território, tendo que suportar todo tipo de 
constrangimento (Docs. 1 8 ,1 9  e 20).

III - D A  Q U A LID A D E  DE LIT ISCO N SO R TE PASSIVO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Sattin S/A - Agro
pecuária e Imóveis contra o decreto do Presidente da República de 01 /10/93, que homolo
gou a demarcação da Área Indígena de Sete Cerros, reconhecida como de posse permanente 
e usufruto exclusivo dos índios Guarani-Kaiowá e Nandeva. O  decreto impugnado ratifica a 
demarcação administrativa promovida peia Fundação Nacional do índio (FUNAI), precisan
do a superfície, o perímetro e as coordenadas geográficas daquela área.

Dessa forma, é a Comunidade Indígena de Sete Cerros beneficiária 
direta do ato impugnado, sendo sobremaneira afetada por uma eventual concessão da 
segurança em tela, razão pela qual é legítimo e jurídico o seu interesse em intervir no feito 
na qualidade de litisconsorte passiva, ao lado da autoridade apontada como coatora, ou 
seja, o Exmo. Sr. Presidente da República.

Inquestionável também é a sua plena capacidade processual, na for
ma do Art. 232 da Constituição Federal:

"Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para in
gressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministé
rio Público em todos os atos do processo."

Enquanto beneficiária direta do ato presidencial impugnado pela via 
do mandamus, a Comunidade Indígena de Sete Cerros requer a sua admissão no pólo 
passivo da ação mandamental, por ser medida de justiça e de direito já consagrada pela 
jurisprudência dessa Colenda Corte:

EMENTA: "Mandado de Segurança. Litisconsórcio passivo necessário.
Se 0 ato impugnado conferiu direito subjetivo em favor de terceiro, este há 
de ser citado para integrar a lide, como parte passiva, pois a decisão a ser 
proferida diz diretamente com sua situação jurídica, e assim, não é lícito 
impedir participe o terceiro do devido processo legal, omitindo seu chama
mento a juízo, a fim de se defender.
Inteligência do Art. 19 da Lei n® 1.533, de 31.12.51, com a redação da lei n® 
6.071, de 3.7.74, e do Art. 47 do CPC.



Precedentes do STF.
Conhecimento e provimento parcial do recurso." (RE91246-BA, Rei. Min. 
Cordeiro Guerra, DJ de 18/12/1981, pág. 12941) - (grifamos)

IV - DA NULIDADE DO TÍTULO DA IMPETRANTE

Pretende a Impetrante anular o decreto presidencial que homologou a 
demarcação da Área Indígena de Sete Cerros por entender ser o mesmo ilegal em face dos 
seus pretensos direitos de posse e de propriedade sobre aquele território, decorrentes de 
título definitivo de propriedade.

GU ARAN I - C O M U N ID A D ES DE S E T E  C E R R O S  E  D E  JA G U A P IR É  173

A Constituição Federal, no entanto, estabelece em seu Art. 231, §6®
que:

"São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham 
por objeto a ocupação, o domínio c a posse das terras a que se refere este 
artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o 
que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a 
indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às 
benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé." (grifos nossos)

A nulidade de que se trata aqui é a nulidade absoluta, de pleno direi
to, que independe portanto de declaração específica. Decorre do reconhecimento dos di
reitos originários dos índios a um território determinado, direitos esses que além de originá
rios, são imprescritíveis.

A  conseqüência imediata da declaração do caráter indígena de uma 
terra pelo poder público é o reconhecimento de que aquela terra desde sempre esteve entre 
os bens da União e por isso mesmo não poderia jamais ter sido alienada. Obviamente, se 
foi objeto de alienação ou transação a qualquer título, este é nulo na sua origem, não 
permitindo a Carta Magna qualquer ato que viole o direito à posse permanente e ao usufru
to exclusivo dos índios sobre as suas terras.

Como muito bem fundamenta o Procurador da República GILMAR 
FERREIRA MENDES {in O  domínio da União sobre as terras indígenas: o Parque Nacional 
do Xingu, Brasília, MPF, 1988, pág. 70), após uma breve análise de nossa legislação, há que 
se reconhecer que o dispositivo acima mencionado, contido também no Art. 198 e §4®, IV 
da Constituição de 1967/69, ao qual o Procurador à época se referia, nada mais faz que 
explicitar princípios que integram o Direito Constitucional brasileiro desde, pelo menos, 
1934. Neste sentido, inclusive, cita pronunciamento de Vossa Excelência:

"Não cabe, dessarte, compreender o parágrafo 1 ® e o art. 198 da Constituição 
vigente, no que concerne a negócios jurídicos a eles anteriores, senão como 
mera forma de índole explicitante, pois, em realidade, antes de seu advento, 
já seria nulo e sem qualquer efeito, ao menos quanto à ocupação, posse e 
utilização, 0 negócio jurídico de concessão ou venda de terras, onde silvícolas



estivessem permanentemente localizados. Desde a Constituição de 1934, a 
posse dos silvícolas estava protegida, quanto às terras onde localizados, em 
caráter permanente." (idem) - (grifos nossos)

De fato, ainda mesmo sob a égide da Constituição de 1891 não se 
podia admitir considerar as terras ocupadas pelos indígenas como devolutas. Em 1902, 
durante conferência na então Sociedade dc Ethnographia e Civilização dos índios, o ilustre 
jurista JOÃO MENDES JÚNIOR introduzia em nosso Direito o conceito de "indigenato", 
por meio do qual demonstrava que as terras indígenas nunca foram devolutas e, por isso 
mesmo, jamais poderiam ser tratadas como tais:

"O  indígena, primariamente estabelecido, tem asedum positio, que constitui 
o fundamento da posse, segundo o conhecido texto do jurisconsulto Paulo 
(Dig., titul. deacq. vel. amitt. possess., L.1), aquese referem Savigny, Molitor, 
Mainz e outros romanistas; mas, o indígena, além àesse jus possessionis, tem 
0 jus possidendi, que já lhe é reconhecido e preliminarmente legitimado, 
desde o Alvará de 1® de Abril de 1680, como direito congênito. Ao indigenato, 
éque melhor se aplica o texto do jurisconsulto Paulo: - quia naturaliter tenetur 
ab eo qui insistit.
Só estão sujeitas à legitimação as posses que se acham em poder de ocupante 
(art. 3® da Lei de 18 de Setembro de 1850); ora, a ocupação, como título de 
aquisição, só pode ter por objeto as coisas que nunca tiveram dono, ou que 
foram abandonadas por antigo dono. A  ocupaçãoé uma apprehensio rei nullis 
ou rei derelictae {...); ora, as terras de índios, congenitamente apropriadas, 
não podem ser consideradas nem como res nullius, nem como res derelictae; 
por outra, não se concebe que os índios tivessem adquirido, por simples ocu
pação, aquilo que lhes é congênito e primário, de sorte que, relativamente 
aos índios estabelecidos, não há uma simples posse, há um título imcdiatode 
domínio; não há, portanto, posse a legitimar, há domínio a reconhecer e di
reito originário e preliminarmente reservado" (in Os Indígenas do Brasil, Seus 
Direitos Individuais e Políticos, 1912, SP, págs. 58/59) - (grifos nossos).

Com o texto constitucional de 1934, obviamente dirimiu-se qualquer 
dúvida que pudesse persistir a respeito dessa questão. Como menciona GILMAR FERREIRA 
MENDES, dizia o mestre PONTES DE MIRANDA que emanava do reconhecimento da 
posse indígena em caráter permanente contido naquela Carta, a atribuição aos índios do 
"domínio coletivo" sobre as mesmas iin  O Domínio da União sobre as Terras Indígenas, 
idem, pág. 67). Isso trazia como conseqüência indiscutível, a nulidade, desde sempre, de 
todo e qualquer ato cujo objetivo íosse o domínio ou a posse sobre aquelas terras.

Essa orientação íoi, ao longo dos anos, sendo acatada por nossos Tri
bunais. Muito ar.’cs da promulgação da Constituição dc 1988 e seu Art. 231, §6®, já não 
havia dúvidas de que, sendo as terras dc posse permanente indígena, outorgava-se à União 
0 domínio sobre elas e, conseqüentemente, seria nulo e destituído de qualquer efeito jurí
dico todo e qualquer ato que visasse a posse ou o domínio das mesmas. Apesar disso, vez 
por oulra, surgem ainda algumas controvérsias especificamente acerca da validade, ou 
não, daqueles títulos dominiais expedidos antes da Constituição de 1934.
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Mais uma vez, é GILM AR FERREIRA MENDES quem esclarece, de 
maneira precisa, que mesmo aqueles tílulos acima referidos estariam afetados pela decla
ração de nulidade expressa na Carta de 1934, por ser o seu Art. 129 uma "lei de proibição" 
(instituto do Direito alemão), que alcançaria toda situação anteriormente existente, estabe
lecendo "uma pecu I iar e rara espécie de nulidade, a chamada nulidade superveniente" [in 
O  Domínio da União sobre as Terras Indígenas, idem, pág. 71} - (grifos nossos).

Dessa forma, pode-se concluir que, sendo a Área Indígena de Sete Cerros 
terra de posse permanente da Comunidade Indígena Guarani/Kaiowá e Nandeva, o domínio 
sobre a mesma pertence, de piano e em caráter irreversível, à União. Daí, que todo e qualquer 
título dominial porventura incidente sobre aquela Área, tenha sido ele expedido em que tem
po for, é, na origem, nulo e não produz qualquer efeito jurídico.

Se esta não fosse razão bastante, vale ressaltar que é a própria 
Impetrante quem afirma estar o imóvel do qual se diz proprietária integralmente na faixa de 
fronteira, fazendo inclusive divisa entre o Brasil e o Paraguai. Ora, já a primeira Constitui
ção Republicana do país em 1981 ressalvava "a porção de território indispensável à defesa 
da fronteira" da regra gera! estabelecida para o novo regime de terras no país, que transferia 
para os Estados a propriedade das minas e das terras devolutas.

Já esclareceu-se que as terras indígenas jamais poderiam ser conside
radas terras devolutas. Mas mesmo que se admitisse tamanho equívoco, neste caso, por se 
tratar de área na fronteira, poder-se-ia, no máximo, imaginar que fosse ela considerada 
terra devoluta da União. É o Procurador da República AURÉLIO  VEIGA RIOS, in Os Direi
tos Constitucionais dos índios nas Faixas de Fronteira ("Os Direitos Indígenas e a Consti
tuição", Núcleo de Direitos Indígenas e Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, págs. 53/54) 
quem bem esclarece este ponto, ao comentar as controvérsias surgidas entre os Estados e a 
União a este respeito:

"Os Estados-membros argumentavam que o direito da União sobre as terras 
devolutas na fronteira somente surgiria quando o Poder Federal manifestasse, 
expressamente, em quais regiões ou municípios seria necessária a interven
ção federal, tendo em vista o interesse da Segurança Nacional.
A  ausência de regulamentação do art. 64 da Constituição Federal de 1891, 
que autorizasse a União a destacar a porção indispensável à proteção das 
fronteiras, aliada ao fato de não ter ela se manifestado pela proteção das 
fronteiras, serviram, na prática, para que os Estados passassem a efetuar ven
das e concessões cie uso a particulares, na suposição de lhes pertencerem as 
terras devolutas da União.
A controvérsia gerada pela falta de lei que definisse o regime jurídico das 
terras situadas na fronteira, e a insegurança causada pela incerteza das situa
ções jurídicas constituídas em favor de terceiros, somente foi resolvida cin
qüenta anos após o advento da primeira Constituição republicana, pelo de- 
creto-Lei 7.724 de 10 de Julho de 1945, que submeteu ao regime de aforamento 
asterras devolutas na faixa de 66 quilômetros, ao longo da fronteira.
Entre as duas correntes que se contendiam sobre a extensão do domínio fede
ral na faixa de fronteiras, San Tiago Dantas ponderava que o legislador de
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1945 adotou a que tinha melhor justificativa histórica e mais sólidos argu
mentos interpretativos: "entendeu que  a faixa de 66 Km era a porção indis
pensável à proteção das fronteiras, de que rezava o art. 64  da Constituição de  
1891, e que, por conseguinte, nela não existiam terras devolutas pertencentes 
aos Estados, mas única e  exclusivamente terras devolutas pertencentes à 
União", (opus cit.)
O  entendimento da jurisprudência não é diferente da doutrina, hoje pacífica, 
quanto ao domínio da União sobre as terras devolutas na faixa de fronteira. A 
propósito do tema, 0 extinto Tribunal Federal de Recursos, ao ju lgara Apela
ção Civil n® 68.962 - MT, decidiu que:

"1 - Desde 0 Decreto n® 1.318, de 30 de janeiro de 1854, que regulou a Lei 
n® 601, de 1850, estabeleceu-se a zona de fronteira com países limítrofes 
na faixa de dez léguas, onde se estabeleceriam colônias militares e os 
particulares, para povoá-la, deveriam obter concessão do Governo Imperial 
(art. 82 e 85).
II - À  luz desses dispositivos, não é exato que a Província de Mato Grosso do Sul 
tenha sido autorizada a vender terras na faixa de fronteira. O  Aviso do Marquês 
de Olinda, Ministro do Império, de 3 de março de 1858, autorizando a venda de 
terras peto Presidente da Província, continha, implícita, aquela restrição.
11! - Distingue-se a concessão, da venda de terras. A  concessão significa favor, 
privilégio, e tinha caráter publicístico, pois se fundava na exclusividade da 
aquisição inicial da propriedade imóvel reconhecida ao Estado sobre o Terri
tório. (Cirne Lima, Terras Devolutas, págs. 85/86). As vendas transferiam a 
dominialidade a título oneroso.
IV - As concessões de terras dependem, para que se reconheça a alodiaüdade, 
de ratificação, admitÍndo-se igual procedimento com relação às terras vendi
das fora do limite de uma légua, estabelecido no Decreto n® 1318, de 1854. 
Na ratificação, devem ser atendidos requisitos estabelecidos para a reforma 
agrária."
(3" Turma, Rei. Min. Carlos Madeira, Julgamento - 07/08/1981}

Evidentemente, somente a União Federal poderia ratificar ou convalidar os 
títulos emitidos pelos Estados, por ser a única proprietária das terras devolutas 
na faixa de fronteiras.
Verifica-se, pois, que a faixa de fronteira, desde o Império, sempre  ̂esteve 
sob o domínio do Governo central, mudando apenas a extensão de sua linha 
de contorno, que inicialmente era de dez léguas ou 66 quilômetros e, com o 
advento da Constituição de 1934, passou a ser de 100 (cem) quilômetros, 
voltou a ser de 66 Km em 1945 e, a partir da edição de Lei n® 2597, de 
12/09/55, íoi considerada zona indispensável à Segurança nacional a faixa 
interna de 150 (cento e cinquenta) quilômetros de largura em linha paralela a 
fronteira." (grifamos; itálicos no original)

Sendo assim, a área objeto do decreto presidencial que ensejou este 
mandamus nunca pertenceu ao domínio do então estado de Mato Grosso, que por isso 
mesmo não poderia ter outorgado título de propriedade sobre a mesma. Infelizmente, é fato
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notório que há inúmeros outros casos semelhantes a este em nosso país, sendo dessa forma 
que muita terra é ilegalmente subtraída ao patrimônio público federal.

Não fora 0 alegado título de propriedade da Impetrante nulo de pleno 
direito por incidir em terras de posse permanente e usufruto exclusivo da Comunidade 
Indígena de Sete Cerros, seria ele nulo em sua origem por referir-se a área de fronteira, de 
domínio exclusivo da União.

V - DA POSSE PERMANENTE DA COMUNIDADE DE SETE CERROS

Alega a Impetrante, então, que há mais de sessenta anos o domínio e 
a posse da área objeto do decreto de homologação pertencem a particulares, fato que 
pretende comprovados por títulos de propriedade outorgados originariamente em 1926 e 
transferidos posteriormente por sucessão. Afirma ainda que, quando da expedição do De
creto presidencial impugnado pelo presente mandamus, nenhum integrante da Comunida
de de Sete Cerros ocupava a terra em questão.

Ora, inicialmente é princípio consagrado em nossa doutrina e na juris
prudência que 0 título de propriedade não faz prova da posse efetiva de quem quer que seja 
sobre determinado imóvel - a posse há de ser comprovada por meios que evidenciem a real 
permanência e uso de uma determinada terra por alguém. Além do que, o título em que se 
baseia a Impetrante é nulo de pleno direito, como fartamente demonstrado acima.

Como não comprova a sua posse, a Sattin S/A pretende que se deduza 
tal prova da afirmativa de que a área em questão não seria de ocupação indígena. Ou seja, que 
a posse pertence a particulares já que a área não é ocupada pelos índios. Para tanto, traz aos 
autos cópia de resolução do extinto Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), datado de 20/ 
07/88, além de dois laudos elaborados no bojo da "Medida Emergencial de Antecipação de 
Provas" (de sua autoria), em curso perante a 2® Vara Federal no Mato Grosso do Sul.

Em primeiro lugar, a resolução do Grupo de Trabalho Interminísleri- 
al (conhecido como "Grupão") não Irata da Área Indígena de Sete Cerros. Basta uma 
leitura atenta do mencionado documento (às fls. 16 desies autos) para perceber que se 
refere a outra área, que, embora de ocupação dos Guarani, nada tem a ver com aquela 
ocupada pela Comunidade de Sete Cerros: a Área de Jaguary (localizada inclusive em 
município distinto - Amambai).

Diga-se de passagem, na reunião realizada em 20/07/88, que originou 
tal resolução, o "Grupão" analisou diversas outras áreas ocupadas por comunidades Gua
rani Kaiowá e Nandeva, mas sem fazer qualquer menção à Area de Sete Cerros (Doc. 21). 
A liás, não há nenhum registro nos arquivos da própria FUNAI de que houvesse existido 
qualquer resolução do extinto "Grupão" com referência à Area de Sete Cerros seja na
quela ou em qualquer outra data. Donde seconclui, quea Impetrante pretendeu vergonho
samente confundir os fatos para induzir essa colenda Corte ao erro.

No que se refere aos laudos elaborados no processo da "Medida 
Emergencial de Antecipação de Provas", a Impetrante afirma que os mesmos confirmariam



0 fato de não ser a área em questão de ocupação permanente dos Guarani de Sete Cerros. 
Além de inverídica a informação, a Impetrante deliberadamente omite um terceiro laudo 
elaborado no mesmo processo, desta feita pelo assistente técnico indicado pela FUNAI 
(Doc. 22). O  faz, obviamente, porque este último contém comentários que descaracterizam 
a sua versão dos fatos, como, por exemplo, o que se segue:

"8®) Quando teve início a entrada de índios na Fazenda Inhú Cuaçu?

RESPOSTA: Nessa nova fase, entraram a partir de 21/08/92, mas não para 
ocupar a área pela primeira vez. A documentação anexa demonstra que os 
Kaiowá já ocupavam anteriormente a referida área, sendo dela, entretanto, 
expulsos (v. documentos datados respectivamente de 02/02/1976, dirigido ao 
Comandante do Destacamento de Cel. Sapucaia, e o Relatório de ocorrência 
ao Delegado da 9- DR (hoje Adm. da FUNAI em C. Grande), datado de 28 de 
novembro de 1977, ambos assinados pelo então Chefe do PIN Pirajuí, Ma
nuel Nunes de Freitas)." (grifamos)

O  que se vê éque os laudos trazidos pela Impetrante não mencionam, 
sequer tecem considerações sobre as afirmativas ou os documentos apresentados pelo as
sistente técnico da FUNAI. Isto porque, além de não interessar à versão da Impetrante, 
a Cautelar a que servem objetiva apenas uma vistoria da situação de fato atual da 
área em litíg io , e não a fazer prova quanto ao sujeito da posse sobre a mesma. É a 
própria juíza encarregada daquele feito quem o afirma ao indeferir, de pronto, os quesitos 
apresentados pela FUNAI, por entender que àquela perícia não cabia adentrar na questão 
histórico-antropológica, mas simplesmente limitar-se a uma vistoria técnica da área em 
litígio (doc.23).

Ademais, embora não pretendendo discutir aqui a produção das pro
vas no processo acima referido, vale, a título de esclarecimento dos fatos que a Impetrante 
pretende apresentar como indiscutíveis, trazer à tona o seguinte:
1. que a Comunidade não foi citada para integrar aquele processo, não tendo podido, 
portanto, discutir a elaboração dos laudos;
2. que tampouco foi o Ministério Público Federal convocado a participar do mesmo, apesar 
de suas funções institucionais previstas na Constituição Federal (doc.24);

Sendo assim, afirmar que laudos elaborados em condições como as 
acima mencionadas (na realidade meras vistorias) servem como prova de que a área em 
questão não é de ocupação tradicional indígena, reflete o total desconhecimento da 
Impetrante sobre a complexidade das exigências de tal constatação ou ainda, mais uma 
deplorável tentativa de confundir os fatos para induzir essa colenda Casa ao erro.

Os laudos em questão afinal visam exclusivamente corroborar a ver
são atual dos fatos apresentados pela Impetrante Sattin, fatos estes que aiiás a Comunidade 
Indígena não contesta: sim, é verdade que a Sattin S/A ocupa hoje a área, estando os índios 
confinados em um acampamento de barracas de lona dentro dos limites da mesma. Tam
bém é fato notório que os índios dc Sete Cerros não estavam ocupando suas terras quando 
elas foram declaradas pela Portaria do Ministro da Justiça, tendo iniciado o seu retorno logo
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após a expedição daquele ato. Só que tudo isso ocorreu PORQUE A  CO M UN IDADE DE 
SETE CERROS FOI VIOLENTAMENTE EXPULSA DE SEU TERRITÓRIO  TRADICIO NAL E 
IMPEDIDA DE NELE REINGRESSAR PELOS PRÓPRIOS EMPREGADOS DA SATTIN (e isso, 
por razões óbvias, não foi objeto de vistoria).

Por fim, ressalte-se que a "Medida Emergencial de Antecipação de 
Provas" em que se efetuou a vistoria em questão não foi sequer julgada, não lendo sido 
fixado um juízo definitivo sobre a questão. Por tudo isso, não se pode pretender que os tais 
laudos trazidos pela Impetrante fazem qualquer prova de que a área em questão não é de 
ocupação tradicional da Comunidade Indígena de Sete Cerros.

Ademais, em se tratando dc posse indígena, distintos fatores hão de 
ser considerados. Ensina o Prof. jOSÉ AFONSO DA SILVA, que a posse indígena, concebi
da com perfeição na fórmula adotada pela Constituição de 1988 (art. 231 e seus §§), extrapola 
a órbita do Direito Privado, já que:

"... não é e nunca foi uma simples ocupação da terra para explorá-la, mas 
base de seu habitat, no sentido ecológico de inteiação do conjunto de ele
mentos naturais e culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da 
vida humana" (idem, pág. 720)

Tecnicamente, não se pode pois confundir a posse indígena - sistema 
jurídico criado para garantir um espaço físico ao remanescente de um povo, com a posse 
civilista - instituto de caráter absolutamente individualista. Nesta linha de raciocínio, leci
ona ISMAEL M ARINHO FALCÃO, in verbis:

"A posse indígena, pois, traz uma conotação diferente em seu conceito da 
conotação emprestada à posse civilista e à posse agrarista...
... é caracterizada pela ocupação efetiva da terra por parte do elemento 
silvícola ou Indígena, ocupação que haverá de se comportar de acordo com 
os usos, costumes e tradições tribais, vale dizer, não é apenas indígena a 
terra onde se encontra edificada a casa, a maloca ou a taba indígena, como 
não é apenas indígena a terra onde se encontra a roça do índio. Não. A  posse 
indígena c mais ampla e terá que obedecer aos usos, costumes e tradições 
tribais, vale dizer, o órgão federal de assistência ao índio, para poder firmar 
a posse indígena sobre determinado trato de terra, primeiro que tudo, terá 
que mandar proceder ao levantamento destes usos, costumes e tradições 
tribais a fim de coletar elementos fáticos capazes de mostrar essa posse indí
gena no solo, e será cie posse indígena toda a área que sirva ao índio ou ao 
grupo indígena para caça e pesca, para coleta de frutos naturais, como aquela 
utilizada com roças, roçadas, cemitérios, habitação, realização de cultos tribais, 
etc., hábitos que são índios e que, como tais, terão de ser conservados para 
preservação da subsistência do próprio grupo tribal", {in O Estatuto do Indio 
Comentado, 1985, pág. 65) - (grifos nossos)

Em sendo assim, cabe à FUNAI identificar, por meio de levantamen
tos técnicos adequados, os elementos fáticos que permitam evidenciar a posse de determi-
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nada comunidade indígena sobre o seu respectivo território. Tais levantamentos certa
mente terão de obedecer a critérios e procedimentos padrões, previamente estabele
cidos, que são exatamente aqueles previstos no Art. 2- e seus §§ do Decreto n- 22 , de 
04/02/91 (o qual dispõe sobre o processo administrativo de demarcação das terras indíge
nas no país - Doc. 25).

Ora, 0 decreto de homologação impugnado pela Impetrante é o ato 
íinal do processo administrativo de demarcação da Área Indígena de Sete Cerros, que obe
deceu atentamente todos os dispositivos do mencionado Decreto n® 22/91. Foram realiza
dos, no âmbito da FUNAI, todos os estudos e análises técnico-científicos necessários à 
identificação e delimitação daquela Área, restando definitivamente provada a ocupação 
tradicional dos Guarani/Kaiowá e Nandeva sobre aquele território {Doc. 26).

VI - DA  N U LID A D E DAS D EC ISÕ ES EM ITIDAS PELA JUSTIÇA FEDERAL N O  
M A TO  G R O S S O  D O  SU L E DA A FRO N TA  A O  TEX TO  C O N S T IT U C IO N A L

Alega ainda a Impetrante que o Decreto Presidencial que homologou 
a Área Indígena de Sete Cerros desconsiderou provimento jurisdicional cautelar exarado 
pela 2- Vara Federal de Campo Grande, o qual "proibia" a sua expedição.

Ora, além de mais uma vez inverídica, eis aqui uma afirmativa absur
da: não poderia um ju iz de 1" instância proibir o Presidente da República de cumprir uma 
obrigação legal. O  que ocorre é que a liminar em questão anulou indevidamente o reco
nhecimento do caráter indígena da Área de Sete Cerros, bem como a garantia do usufruto 
exclusivo pela Comunidade Indígena, concedendo interdito possessório à Sattin S/A.

Aiinhando-se as cópias da inicial e das decisões naquela Cautelar com 
a causa de ped ireo  pedido formulados no presente MS, temos, na realidade, a simetria de 
todos, sintonizados pela finalidade última: suspender e afastar os efeitos do reconhecimen
to oficial da Área de Sete Cerros, consubstanciado no Decreto impugnado pela Impetrante. 
Só que, se a Sattin S/A pretendia acautelar-se contra ato previsto em Lei (o Decreto 22/91), 
que só poderia ser praticado por autoridade específica, no caso o Presidente da República, 
o juízo natural teria que ser aquele previsto pela Constituição Federal - o STF, através de 
procedimento específico. Eis o que ensejou a Reclamação 0485-6 proposta pela Comuni
dade Indígena a essa colenda Corte.

Usurpou a competência desse Tribunal a douta julgadora de 1® grau 
ao conceder o pedido liminar pleiteado naquela Cautelar, obstando a eficácia de atos de 
autoridades a ela não jurisdicionadas.

Incorreu em erro também a Exma® Juíza da 2- Vara Federal ao conce
der interdito possessório à SATTIN S/A. É sabido que tem natureza de interdito todo e 
qualquer mandado judicia! que, sem condenar nem constituir, determina que se mante
nha, que bc. integre ou que não se turbe a posse-é irrelevante que tal interdito seja deferido 
em ação ordinária, cautelar ou de qualquer rito processual. Ocorre que o já citado § 6® do 
art. 231 da Constituição Federal declara nulo todo ato que tenha por objeto o domínio e a 
posse das terras indígenas.
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Ao interessado em terras declaradas como de posse permanente indí
gena, a legislação (Estatuto do índio, art. 19, § 2°) facultou discutir o pretenso domínio 
pelas vias ordinárias, ou mesmo a possibilidade de ação petitória de indenização. Não 
poderia, pois, a douta Juíza da 2® Vara Federal de Campo Grande conhecer da Ação Cautelar 
em questão, sendo nula a decisão liminar por ela proferida.

VII - DA LEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO

O  processo administrativo de demarcação de terras indígenas no país, 
na forma do citado Decreto n® 22/91, compÕe-se de diversas etapas, a começar pela identi
ficação dos limites de determinada área no âmbito do órgão indigenista oficial, a ser posterior
mente aprovada pelo Ministro da Justiça. O  Ministro, então, expedirá portaria declarando a 
mesma como de posse permanente da comunidade indígena interessada e determinando a 
sua demarcação física. Ao íinal, de acordo com o Art. 9® do mesmo Decreto:

"A demarcação das terras indígenas, obedecido o processo administrativo 
deste Decreto, será submetida à homologação do Presidente da República."

A homologação da demarcação de determinada área indígena pelo 
Presidente da República é, pois, o último ato do processo administrativo, seguida apenas 
dos registros no cartório imobiliário competente e no Departamento de Patrimônio da União.

O  Decreto Presidencial de 01/10/93, impugnado pela Impetrante, como 
já dito, ratificou a demarcação da Área Indígena de Sete Cerros, cujo processo obedeceu 
devidamente aos trâmites previstos no Decreto 22/91 acima referido, estando, por isso 
mesmo, autorizado pelo seu Art. 9®.

A Impetrante, em sua inicial, aponta três razões, segundo ela, relevan
tes para a demonstração da ilegalidade daquele Decreto. Descabidas todas as três, comen
tamos uma a uma abaixo:

1®) 0  Decreto Presidencial não desconsiderou provimento jurisdicional cautelar
jáque, primeiramente, a Iiminarda2® Vara Federal de Campo Grande, embora proibisse a 
continuidade do processo de demarcação da Área de Sete Cerros, neste tocante foi expres
samente cassada pela decisão, também liminar, do Tribunal Regional Federal da 3® Região 
(Fls. 184/185 destes autos}.

De qualquer forma, ainda que subsistisse aquela decisão, não poderia ser a 
mesma abrigada como argumento pelo STF, visto estar eivada de nulidade conforme já 
demonstrado no item anterior;

2®) O  Decreto Presidencial não afronta qualquer direito de posse ou propriedade
da Impetrante por serem esses inexistentes em face da nulidade absoluta estabelecida pela 
Constituição Federal, como também já amplamente demonstrado acima;

3®) Não existe qualquer disposição no artigo 19 do Estatuto do índio (Lei 6.001/
73) no sentido de que a homologação de demarcação de terra indígena só se efetive se não 
houver qualquer contestação judicial quanto ao seu mérito. Mesmo porque, seria inadmis
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sível entender que a Administração ficasse obstada de cumprir um imperativo que lhe 
impõe a própria Constituição Federal em função da existência de uma disputa judicial 
qualquer.

O  que existe na Lei sim é, ao contrário, proibição de concessão de medidas 
judiciais que visem obstar que o Poder Público cumpra com o seu dever constitucional de 
demarcar as terras indígenas no país (Art. 19, § 2® da mesma lei).

Inclusive, a constitucionalidade e o íim legítimo deste dispositivo já foram 
reconhecidos em decisões dessa Casa, como se depreendo, a seguir, da manifestação da 
lavra do eminente Ministro W ILLIAN PATTERSON, do antigo TFR, convocado para substi
tuir nessa colenda Corte quando do julgamento do RE n® 97867-MT, de que foi relator o 
ilustre Ministro Moreira Alves:

" ... Por força da regra inserida no citado edito; que reputamos constitucional, 
ex-vi do art. 4®, inciso IV e 198, da Carta Maior, contra a demarcação promo
vida pela FUNAI não cabe interdito possessório mas tão-somente, conforme 
0 caso, ação petitória ou demarcatória. A ínienção do legislador aqui foi exa
tamente impossibilitar medidas judiciais, de caráter urgente, capaz de obstacular 
a ação adminiülrativa do estado na execução dos serviços de demarcação sob a 
forma estabelecida em decreto do Poder Executivo. Quis com isso dizer aque
le que 0 ato de demarcar-se áreas consideradas terras indígenas ou as destina
das "a posse e ocupação pelos índios..." não constitui ato turbativo de posse, 
embora se faculte ao proprietário o uso das ações petitória ou demarcatória, 
após concluída a demarcação administrativa, como forma de proteção ao seu 
direito de propriedade..." (v. RTJ, vol. 107, p. 804 - grifamos).

Ressalve-se, ainda, que o eminente jurista SAULO RAMOS, quando do exer
cício do cargo de Consullor-Geral da República, emitiu o parecer n® SR-030, de 06/07/87 
(publicado no D .O .U . dc 09/07/87; aprovado pelo Presidente da República em 07/07/87), 
onde conclui ser completamente infundada a afirmação da necessidade de serem sobrestados 
os processos administrativos de demarcação de terras indígenas quando ocorrerem dispu
tas judiciais. Fundamenta a sua conclusão no seguinte argumento:

"É fundamental que o Estado dê efetiva concreção ao mandamento constitu
cional, inserto no artigo 198 da Carta Política, que assegura aos silvícolas, 
grupos tribais e comunidades indígenas o direito à posse e ao usufruto exclu
sivo das riquezas naturais c de todas as demais utilidades existentes nas terras 
que realmente ocupem e habitem.
Trata-se de comando que as Constituições republicanas de 1934 (art. 129), 
1937 (art. 154), 1946 (art. 216) e 1967 (art. 186) reproduziram de forma me
nos abrangente.
A  mens que presidiu a promulgação dessas regras, no entanto, foi uma só: a 
necessidade de dispensar efetiva tutela jurídica aos silvícolas quanlo às terras 
onde estejam localizados, em caráter permanente (v. ALCIN O  PINTO FAL
CÃO, "Constituição Federal Anotada", vol. Ill, p. 227,1957; SAMPAIO DÓRIA, 
"Comentários de 1946", vol. IV, p. 871; PAULINO jACQUES, "A Constitui
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ção Explicada", p. 183, 1983; MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, 
"Comentários à Constituição Brasileira", p. 732, 1983)."

Assim, não merecem consideração as razões apontadas pela Impetrante, 
que se baseiam em afirmativas falsas e alegações destituídas de qualquer fundamento.

Está fartamente comprovado que a Área em questão é de ocupação 
tradicional da Comunidade Indígena de Sete Cerros, tendo sido o Decreto Presidencial 
impugnado pela Impetrante expedido em conformidade com o Decreto n® 22/91 para cum
primento do mandamento constitucional que torna obrigatória a demarcação das terras 
indígenas no país.

Por tudo isso, impõe-se o indeferimento do podido do presente Man
dado de Segurança, com a conseqüente declaração da legalidade do Decreto presidencial 
de homologação da Área Indígena de Sete Cerros.

VIII - NÃO HÁ DIREITO LÍQUIDO E CERTO

Se todos os argumentos acima apresentados não forem suficientes para 
o indeferimento deste mandamus, é bastante que se diga que não há direito líquido e certo 
a ser defendido pela Impetrante, tendo em vista serem os fatos por ela apresentados inteira
mente controversos, cujo esclarecimento requer produção probatória inviável de ser reali
zada no rito do Mandado de Segurança. Neste sentido, a jurisprudência dessa Casa é farta 
e firme, como se vê:

"M ANDADO  DE SEGURANÇA N® 21.575-5
O RIGEM : M ATO GROSSO
RELATOR: MIN. M ARCO AURÉLIO
IMPTES.: TETSUO  NO E OUTROS
ADVS.: JOSÉ PAULO TEIXEIRA E OUTROS
IMPDOS.: PRESIDENTE DA REPÚBLICA E MINISTRO DA jUSTIÇA
LIT.PAS.: UN IÃO  FEDERAL E FUNDAÇÃO NACIONAL D O  ÍNDIO  - FUNAI

Decisão: Preliminarmente, por votação unânime o Tribunal excluiu da parte 
passiva da relação processual o Ministro da Justiça (impetrado). Em seguida, 
depois do voto do Relator, deferindo o mandado de segurança, nos termos do 
voto que proferiu, o julgamento foi adiado em virtude de pedido de vista dos 
autos, formulado pelo Ministro limar Gaivão. Ausente, justificadamenle, o 
Ministro Francisco Rezek. Procurador-Geral da República, Dr. Aristides 
Junqueira Alvarenga. Plenário, 08.09.93.
Decisão: Por maioria dc votos, o Tribunal indeferiu o pedido de mandado de 
segurança, ressalvando-se aos impetrantes as vias ordinárias, vencido o Ministro 
Relator. Relator para o acórdão o Ministro limar Gaivão. Plenário 03.02.94.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO HO M O IO GATÓ RIO  DA 
DEM ARCAÇÃO ADM INISTRATIVA DA ÁREA INDÍGENA DENOM INADA 
"GUASU TI", NO ESTADO DE M ATO GROSSO DO SUL. ALEGAD A ILEGA-
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LIDADE, POR TRATAR-SE DE TERRAS PARTICULARES, DETIDAS POR PRO
DUTORES RURAIS, COM BASE EM TÍTULO S DE DOM ÍNIO  Q U E REMON
TAM A 1920.

Controvérsia cuja dilucidação implica a necessidade de apurar se, conquanto 
desocupadas pelos índios há cerca de 50 anos, como alegado, as terras em 
questão, em alguma época, teriam saído do domínio da União, circunstância 
sem a qual não se poderia reconhecer legitimidade à alienação que, segundo 
se alega, delas fez o Estado-membro, iniciando a cadeia dominial ora exibida 
pelos impetrantes.
Questão insuscetível de ser dilucidada sem ampla instrução probatória, que o 
rito do mandado de segurança não comporta.
Carência da ação."
(Publicado no D .J., Seção 1,15.06.94, pág. 15707)

IX - DO DESCABIMENTO DO PEDIDO INCIDENTAL

O  pedido autônomo de declaração de inconstitucionaiidade de arti
gos do Estatuto do índio e do Decreto 22/91 formulado pela Impetrante é completamente 
absurdo, já que o Mandado de Segurança não se presta a tal fim. O  rito do Mandado de 
Segurança não é o meio adequado para atacar a validade de lei em tese, conforme reco
nhece a jurisprudência desse Tribunal:

"AGRAVO  REGIMENTAL EM M ANDADO DE SEGURANÇA 
RELATOR: MIN. CARLOS VELOSO 
JULGAM ENTO: 1990 
PUBLICAÇÃO; DJ, 14.09.90, PÁG. 09424
EMENTA: CONSTITUCIONAL. M ANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO 
CO NTRA M EDIDA PROVISÓRIA. RESTRIÇÃO DA LIQ UIDEZ DOS ATIVOS 
FINANCEIROS. M EDIDA PROVISÓRIA N® 168, CONVERTIDA EM LEI N®
8.024, DE 12.04.1900, LEI EM TESE.
I - M ANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO  DO SR. PRE
SIDENTE DA REPÚBLICA, COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTI- 
TUCIO N ALIDADE DA M EDIDA PROVISÓRIA N® 168, DE 15.03.90, E DA 
LEI N® 8.024, DE 12.04.90, EM Q U E SE CONVERTEU O  CITADO  DIPLOM A 
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE, POR SE TRATAR DE SEGURANÇA IMPETRADA CO N 
TRA LEI EM TESE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N® 266-STF.
II - AG RAVO  REGIMENTAL IMPROVIDO"

Na realidade, o que a Impetrante pretende é burlar a sua falta de legi
timidade para propor a Ação Direta de Inconstitucionaiidade, buscando fazê-lo por cami
nhos transversos.

Além disso, o pedido é ainda mais descabido já que a pseudo ilegalida
de dos artigos objeto do requerimento incidental é também usada como fundamento para a 
pretendida ilegalidade do ato impugnado neste mandamus. A  pretensão é, pois, redundante.



Ademais, no tocante à Lei n- 6.00M73, o pedido da Impetrante não 
mereceria análise em qualquer hipótese, visto que essa colenda Casa tem reiterado o seu 
entendimento de que, com relação a lei anterior à Constituição de 1988, não cabe a argüi- 
çào de inconstitucionaiidade: a lei anteriorou foi recepcionada pela nova ordem constitu
cional, ou foi por ela revogada. É o que se observa:

"AÇÃO  DIRETA DE IN CO N STITUCIO N AIIDADE - M EDIDA CAUTELAR
RELATOR: MIN. FRANCISCO REZEK
REL. P/: MIN. M OREIRA ALVES
JULGAM ENTO: 1992/03/11
PUBLICAÇÃO : DJ, 15.05.92, PÁG. 06780
EMENTA: - Ação direta em que há a argüição a inconstitucional idade de
dispositivo de lei estadual - o artigo 4® da Lei n® 5.098/86 do Estado do Mato 
Grosso, editada, portanto, anteriormente a Constituição em vigor.
- Há pouco, 0 Plenário desta Corte voltou a reafirmar seu antigo entendimen
to no sentido de que a incompatibilidade entre norma infraconstitucional an
terior e a Constituição posterior dá margem à revogação daquela, não poden
do esse exame fazer-se em ação direta de inconstitucionaiidade.
- Ação que não se conhece, por impossibilidade jurídica do pedido."

E no que tange aos argumentos contrários aos artigos do Decreto 
n® 22/91, não tem também qualquer razão a Impetrante, posto que essa norma legal foi edita
da dentro dos limites do poder regulamentador conferido ao Poder Executivo, nos expressos 
termos do art. 19 da Lei 6.001/73. A  alegação de que o referido decreto afasta a possibilidade 
de defesa dos pretensos interessados nas terras objeto de demarcação nào corresponde à 
verdade, visto que a imposição de publicidade de todos os atos daquele processo adminis
trativo (conforme previsto nos §§ 7® e 9® do art. 2® e no art. 14) permite o acesso dos que se 
sintam prejudicados às vias administrativas e judiciais para reparação de seus direitos.

Exigir que o Decreto n® 22/91 mencionasse expressamente a garantia 
do devido processo legal seria inteiramente desnecessário. O  que é exigido é que os seus 
dispositivos estejam de acordo com a ordem constitucional de modo a não frustrar esta 
garantia. Como menciona o jurista RON ALDO  CUN HA CAMPOS:

"Vemos como norma constitucional a garantia do devido processo legal, que, 
a nosso ver, traduz o enunciado da norma processual fundamental. 
Lembremos a posição de Carlos Maximiliano para quem "não é norma cons
titucional apenas o que está escrito no estatuto básico, e, sim, o que se deduz 
do sistema por ele estabelecido." (Garantias Processuais, in MS e de Injunção. 
Coord.: Sávio de Figueiredo Teixeira, SP: Saraiva, 1900, p. 4)

Isso tanto se aplica ao Decreto 22/91 que a própria SATTIN confessa 
ter iniciado procedimento administrativo perante o Ministro da Justiça, buscando interrom
per o processo de demarcação da Área de Sete Cerros, não obtendo êxito. Donde se con
clui, que o exercício de defesa de seus direitos foi devidamente garantido, o que não impli
caria, obviamente, em ter tido a sua pretensão atendida pela Administração, que pode e 
deve exercer seu juízo de valor soberanamente.
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X - REQUERIMENTO FINAL

Frente ao exposto e ponderado, requer a Comunidade Indígena de
Sete Cerros:

1. O  recebimento e juntada desta petição aos autos do presente Mandado de 
Segurança, bem como a admissão da Peticionária no íeito, na qualidade de litisconsorte 
passiva necessária da autoridade coatora, ou seja, o Presidente da República;

2. Diante dos fatos ora elucidados, a revogação integral do despacho liminar 
exarado por V . Ex"., permitindo a continuidade dos trâmites finais de regularização da Área 
Indígena cfe Sete Cerros;

3. Em seguida, o indeferimento do mandamus, declarando-se a legalidade do 
decreto presidencial que homologou a Área Indígena de Sete Cerros, ou, se assim não 
entender V. Ex"., que seja denegada a segurança, por ausentes os pressupostos específicos 
do Mandado de Segurança de liquidez e certeza do direito invocado;

E que, por fim,

4. não seja conhecido o pedido autônomo de declaração incidental de inconsti- 
lucionalidade dos artigos apontados, por total falta de amparo legal.

Se os Guarani Kaiowá-Nandeva, por força das delongas de uma continuada 
disputa judicia l forem condenados a estar afavelados e fora de suas terras, por 
certo desaparecerão com o grupo étnico e cultural, vítimas das graves e desu
manas privações que lhe tem sido há muito impostas, já a empresa Impetrante, 
se despojada de parte de suas terras durante o curso do litígio, não sofrerá 
certamente prejuízo de difícil reparação, tendo em vista sempre a possibilida
de de ação petitória de indenização contra a União Federal, se demonstrado, 
ao íinal, que ocupou terras não indígenas.

O  fato é que estão em jogo sortes completamente desiguais, valores totalmen
te distintos, que hão de ser considerados e decididos por esse Supremo Tribu
nal Federal.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Brasília, 28 de junho de 1994.

ANA VALÉRIA N. ARAÚJO LEITÃO JULIANA FERRAZ R. SANTILLI
OAB/DF 10.918 OAB/DF 10.123

RAIM UNDO SÉRGIO BARROS LEITÃO 
OAB/DF 10.841
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D o l . 9 : Kcr.Liinaç«1o apresentada pela Com unidade Indígena  
de Sete C erro s perante o S I F

EX M O . SR . M IN ISTR O  P R ES ID EN TE  D O  C O L E N D O  SU P R E M O  T R IB U N A L  
FE D ER A L  (D istribu ição  por P revenção  ao Em inente M in istro  N eri da S ilve ira , 
Relator do M S n® 21892-4)

A COMUNIDADE INDIGENA DE SETE CERROS,

grupo Guarani-Kaiowá e Nandeva, com a legitimidade para ingressar em juízo garantida 
pelo Art. 232 da Constituição Federal, neste caso representada segundo seus usos, costu
mes e tradições porLUCIAN O  VALIENTE, portador da carteira de identidade da FUNAI n® 
20769, expedida em Campo Grande (MS), e SILVARINA MARTINS, portadora da carteira 
de identidade da FUNAI n® 6546, também expedida pela FUNAI em Campo Grande (MS), 
ambos brasileiros, casados, residentes e domiciliados na Área Indígena Sete Cerros, muni
cípio de Coronel Sapucaia, Mato Grosso do Sul, em razão da existência de ação ajuizada 
perante a Justiça Federal de 1®grau com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir daque
les formulados no Mandado de Segurança n® 21892-4, em curso nessa 2- Turma, na qual o 
juízo Federal de 1" instância usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal ao suspen
der os efeitos de decreto homoiogatório de demarcação de terra indígena expedido pelo Pre
sidente da República (cópia das iniciais e decisão em anexo), e atentando para o disposto no 
Art. 1 0 2 ,1, "I" da Constituição Federal com vistas a preservar a competência dessa egrégia 
Corte, vem propor, por seus advogados devidamente constituídos (instrumento público de 
mandato e substabelecimento inclusos - Does. 1 e2 ), nos termos do Art. 13 da Lei 8.038 de 
28/5/90 e dos Arts. 156 e seguintes, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,

R E C LA M A Ç Ã O , C O M  P E D ID O  D E  L IM IN A R ,

tendo por base as seguintes considerações:

I - D O  IN TER ESSE  JU R ÍD IC O  D A  C O M U N ID A D E  D E SETE C E R R O S

A presente Reclamação tem por objetivo preservar a competência do 
Supremo Tribunal Federal para julgar a validade e suspender, ou não, os efeitos do Decreto



do Presidente da República de 01/10/93, que homologou a demarcação da Área Indígena 
de Sete Cerros. O  Decreto ratifica o reconhecimento oficial da ocupação tradicional da 
Comunidade Indígena Guarani-Kaiowá e Nandeva de Sete Cerros sobre 8.584 hectares de 
terras devidamente delimitadas no município de Coronel Sapucaia, MS (Doc. 3).

Referido Decreto presidencial teve seus efeitos suspensos em razão 
de decisão liminar da Exm" Sr̂  Juíza titular da 2- Vara Federal em Campo Grande, MS, que
impede que os membros da Comunidade Indígena ocupem a área demarcada e exerçam os 
direitos de posse permanente e usufruto exclusivo, que lhe são por ele assegurados (Docs. 
4 e 5). Parte das famílias integrantes da Comunidade de Sete Cerros, enquanto aguarda a 
suspensão dessa proibição, encontra-se precariamente instalada dentro dos limites da mes
ma, sofrendo gravíssimas e desumanas privações por não poderem plantar, caçar, pescar 
ou praticar qualquer de suas atividades tradicionais de subsistência no local. O  restante da 
Comunidade está em situação ainda pior, já que não pode sequer instalar-se dentro da 
área, tendo que suportar todo tipo de constrangimento.

Na qualidade de beneficiária direta do decreto presidencial e, por 
conseguinte, de real prejudicada pela suspensão indevida dos seus efeitos, jurídico e legí
timo é pois 0 interesse da Comunidade Indígena de Sete Cerros nesta causa, em conformi
dade com o Art. 156 do RISTF. Inquestionável, ainda, a sua plena capacidade processual 
para estar em juízo, estabelecida pelo Art. 232 da Constituição Federal:

"Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para in
gressarem juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministé
rio Público em todos os atos do processo." (grifamos)

II - D O S  FA TO S Q U E  ENSEJAM A PRESENTE RECLA M A ÇÃ O

A Área Indígena de Sete Cerros íoi identificada pela FUNAI em 1987 
(Doc. 6). Estima-se que a população dessa área era de 2.000 índios até fins dos anos 70,
quando estes começaram a ser perseguidos, expulsos e mortos pelos não-índios que inva
diram a região, alvo da implantação de projetos extrativistas e de exploração agropecuária 
(como todo 0 sul do Mato Grosso do Sul).

Embora identificada, o processo de reconhecimento dessa Área ficou 
anos paralisado. Só em 1991 a FUNAI deu a ele novo andamento. Nessa ocasião, porém, 
a Comunidade Indígena de Sete Cerros já tinha sido inteiramente expulsa do local pela 
fazenda que indevidamente se instalou naquelas terras. As famílias da Comunidade esta
vam dispersas por outras áreas Guarani no Mato Grosso do Sul, enquanto aguardavam o 
reconhecimento oficial do governo para retornarem ao seu território tradicional.

A  Área Indígena de Sete Cerros foi finalmente declarada como de pos
se permanente da Comunidade Guarani-Kaiowá e Nandeva pela Portaria do Ministro da 
justiça n® 602, de 26 de novembro de 1991 (Doc. 7). Esta Portaria reconheceu à Comunida
de de Sete Cerros suas terras tradicionais, com uma superfície aproximada de 9.003 hecta
res no município de Coronel Sapucaia, MS, determinando fosse a mesma demarcada e que 
dela se retirassem quaisquer pessoas ou grupos de não-índios.
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Em 28 de maio de 1992, após a publicação da mencionada Portaria n® 
602 - e somente em razào dela, como confessado em sua inicial, a SATTIN S/A Agropecuária 
e Imóveis, empresa proprietária da fazenda incidente nos limites da Área de Sete Cerros, 
intentou a Medida Cautelar Inominada n® 92.0002571-4 contra a FUNAI e a União Fede
ral, perante a 1- Vara da Justiça Federal em Campo Grande, MS, com o fim de suspender 
liminarmente a demarcação física da Área Indígena Sete Cerros e demais efeitos daquele 
ato, mantendo-se na posse da referida área (Doc. 8 e 9). A  Comunidade Indígena não foi 
citada nessa Ação, razão pela qual sequer tomou conhecimento de sua propositura (a em
presa até hoje teima em ignorar o interesse e a própria capacidade da Comunidade Indíge
na para estar em juízo).

A  Ação Cautelar de autoria da SATTIN S/A, como de sua natureza, 
postulava a abstenção, por parte do órgão indigenista da União Federal, de compelir a 
Autora a submeter-se ao disposto na Portaria, bem como de efetivar contra ela qualquer 
medida neste sentido. Em outras palavras, que a FUNAI não impusesse à empresa a obriga
ção de se retirar da área demarcada e tampouco de respeitar a posse exclusiva plenamente 
reconhecida à Comunidade Indígena.

Em suma, argumentava a empresa ser o ato governamental ilegal por 
desprezar 0 seu direito de propriedade. Que sendo assim, deveria ter a sua execução suspensa 
liminarmente para evitar qualquer prejuízo à pretensa posse que mantinha no local. Note- 
se que a empresa questiona o ato de reconhecimento da área indígena e não, a posse ou a 
propriedade da terra. Estas últimas são apenas aventadas pela autora da Cautelar Inominada 
como pressuposto (mera causa remota) para a desconstituição do ato administrativo - pro
vidência jurisdicional de fato pretendida.

Enquanto isso ocorria, a Área de Sete Cerros, a despeito da Portaria 
ministerial de demarcação, continuava completamente invadida pelos fazendeiros, prepostos 
e outros estranhos à Comunidade Indígena, que impediam, de forma ilegal e violenta, a 
ocupação e permanência dos índios em suas próprias terras, ameaçando-os e constrangen
do-os a não ficarem no território. Diante da situação em que se encontravam e da inércia e 
omissão do órgão indigenista e da União Federal, a Comunidade Indígena de Sete Cerros 
requereu à Justiça Federal no Distrito Federal, em 09 de julho de 1992, a concessão de 
Medida Cautelar com o fim de que fosse determinado à FUNAI promover a retirada imedi
ata de todos os invasores da Área Indígena de Sete Cerros (Doc. 10).

O  pleito dos índios, em face da gravidade de sua situação, obteve 
respaldo absoluto do Ministério Público Federal (Doc. 11). Em 17 de setembro de 1992, o 
Juízo da 3" Vara Federal sentenciou, acatando integralmente o pedido da Comunidade 
Indígena. A irreparável decisão tomou por base o fato de que tanto a União Federal quanto 
a FUNAt reconheceram a legalidade da Portaria ministerial que delimitara e interditara a 
Área de Sete Cerros, confessando estar sendo esta descumprida e ser urgente a necessidade 
de proceder-se à retirada dos invasores daquela Área Indígena (Doc. 12). Esta decisão foi 
posteriormente confirmada pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1" Região (Doc. 13).

Iniciados os preparativos para o cumprimento da ordem judicial, que 
se efetivariam por meio dc uma operação de retirada dos ocupantes ilegais da Área de Sele
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Cerros, a ilustre juíza titular da 2- Vara Federal em Campo Grande concedeu o pedido 
liminar nos autos da Cautelar proposta pela SATTIN S/A (Doc. 4, já citado). Dessa forma, 
assegurou de imediato a suspensão da execução da Portaria do Ministro da Justiça supra 
mencionada.

A  continuidade do processo de demarcação foi, entretanto, autoriza
da pelo Tribunal Regional Federal da 3" Região, que cassou parcialmente aquela decisão 
em Mandado dc Segurança impetrado pelo Ministério Público Federal (Doc. 14). Assim, foi 
a área demarcada fisicamente e o processo homologado pelo Presidente da República - ato 
final e conclusivo do processo administrativo de demarcação dc terras indígenas.

Em seguida à expedição do Decreto de homologação, porém, o juízo 
Federal em Campo Grande reafirmou a decisão anterior, desta feita suspendendo os efeitos 
do ato presidencial, para impedir o ingresso da Comunidade Indígena nas terras a ela reco
nhecida e manter a empresa na posse da área em litígio (Doc. 5, já citado). Ou seja, o juiz 
de 1" instância simplesmente suspendeu, no bojo de uma decisão liminar, todos os efeitos 
do Decreto do Presidente da República.

Ato contínuo, a SATTIN S/A suscitou um Conflito de Competência 
perante o Superior Tribunal de Justiça, visando invalidar as decisões exaradas em 1" e 2" 
instâncias pelo Juízo da 3" Vara Federal no Distrito Federal c pelo Tribunal Regional Fede
ral da 1" Região. Apesar de estar o Juízo Federal no Distrito Federal escudado pela preven
ção, tendo, por primeiro, decidido em lese (Art. 219, CPC), o Egrégio STJ entendeu ser a 
Justiça Federal dc Campo Grande competente para julgar toda a questão, por scr "conveni
ente" o andamento dos processos naquele foro, cm razão da situação do imóvel (Doc. 15).

Por não ser pertinente num Conflito de Competência, o Egrégio STj 
não analisou o mérito ou a validade das decisões emitidas seja no Distrito Federal ou em 
Campo Grande. Dessa forma, apenas anulou as primeiras, determinando a remessa dos 
autos à 2- Vara Federal no Mato Grosso do Sul — conlra o que, a Comunidade Indígena está 
interpondo os recursos cabíveis. Não obstante, persiste a suspensão indevida do Decreto 
presidencial, objeto e razão da presente Reclamação.

I l l  - D A  U S U R P A Ç Ã O  D A  C O M P E T Ê N C IA  C O N S T IT U C IO N A L  D O  STF

Equivocou-se, data venia, a julgadora c  o fez por entender, e declarar 
expressamente, serem inconstitucionais o Art. 1" §1 ®, Ha Lei n® 8.437/92, que torna incabível 
medida cautelar inominada ou sua liminar no juízo de 1®grau, quando para impugnar ato 
cie autoridade sujeita à competência originária de tribunal na via de mandado de seguran
ça, bem como o Art. 19, § 2® da Lei n® 6.001/73 (Estatuto do índio), que proíbe a concessão 
de interdito possessório contra a demarcação de terras indígenas.

Qual se observa, a Ação Cautelar movida pela SATTIN S/Aea liminar 
concedida pelo juízo de 1® grau, além da respectiva ordinária (já proposta), visam - e 
efetivamente o fazem - anular o reconhecimento do caráter indígena da Área de Sete 
Cerros, bem como afastar a imposição da proibição dc permanência dc não-índios dentro 
dos seus limites, prenunciados no caput e §2® do Art. 231 da Constituição Federal, para
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cuja aplicabilidade e com base nos quais foi editada a Portaria n® 602/91 e o Decreto 
Presidencial de 01/10/93.

De iato, a determinação de desintrusão da área indigena integra o 
Decreto Presidencial de 01/10/93, que foi expedido para ratificar o conteúdo da Portaria 
Ministerial referida, ambos em cumprimento à obrigação constitucional de demarcar e 
proteger as terras indígenas com vistas a garantir a posse permanente e o usufruto exclu
sivo à Comunidade que tradicionalmente a ocupa. Dispõe a Constituição Federal:

"Art. 231 - São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradi
cionalmente ocupam, competindo à União dermarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens.

§ 2® - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua 
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes." - (grifamos)

Estes dispositivos foram regulamentados pelo Decreto n® 22 de 04/02/ 
91, conforme previsto no capuí do Art. 19 da Lei 6.001/73:

"As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assis
tência ao índio, serão administrativamente demarcadas, de acordo com o 
processo estabelecido em decreto do Poder Executivo." - (grifamos)

O  processo administrativo de demarcação de terras indígenas no país, 
na forma do citado Decreto n® 22/91, compõe-se de diversas etapas, a com eçar pela 
identificação dos limites de determinada área no âmbito do órgão indigenista oficia l, 
a ser posteriormente aprovada pelo M inistro da Justiça. O  M inistro, então, expedirá 
portaria declarando a mesma como de posse permanente da comunidade indígena interes
sada e determinando a sua demarcação física. Ao final, de acordo com o Art. 9® do mesmo 
Decreto:

"A demarcação das terras indígenas, obedecido o processo administrativo 
deste Decreto, será submetida à homologação do Presidbnte da República."

A  homologação da demarcação de determinada área indígena pelo 
Presidente da República, último ato do processo administrativo (seguido apenas dos regis
tros no cartório imobiliário competente e no Departamento de Patrimônio da União), obvi
amente pressupõe estarem os índios na plena e exclusiva posse da mesma, condição para 
0 aperfeiçoamento jurídico do ato oficial de reconhecimento.

Ora, se a SATTIN 5/A pretendia acaulelar-se contra ato previsto em 
lei, que só poderia ser praticado por autoridade específica, no caso o Presidente da Repú
blica, 0 juízo natural teria que ser aquele previsto pela Constituição Federal - o Supremo 
Tribunal Federal, através de procedimento específico. Tanto a própria empresa reconhece 
este fato, que posteriormente resolveu impetrar o MS n® 21892-4, ora eni curso perante essa
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2- Turma, contra o mesmo Decreto de 01/10/93 do Presidente da República, que homolo
gou a demarcação da Área de Sete Cerros (Doc. 16).

 ̂ No MS n® 21892-4, após discorrerem sobre várias ações judiciais exis
tentes em torno da Área Indígena de Sete Cerros e, surpreendentemente, afirmarem estar o 
Presidente da República proibido de homologar a demarcação da mesma pela decisão 
liminar exarada pelo juízo de 1- instância, concluem pela ilegalidade do ato impugnado, 
entendendo vulnerada a garantia do seu direito de propriedade e requerendo, ao íinal, a 
cessação dos efeitos do citado Decreto.

Alinhando as cópias da inicial e das decisões na Cautelar em questão 
com a causa de pedir e o pedido formulados no wr/í 21892-4, temos então a simetria de 
todos, sintonizados pela finalidade última: suspender e afastar os efeitos do reconheci
mento oficial do caráter indígena da Área de Sete Cerros, CONSUBSTANCIADO NO 
DECRETO DE 01 /10/93 DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.

Ora, 0 Art. 1®, §1® da Lei 8.437/92 assim estabelece:

"Não será cabível no juízo de 1® grau, medida cautelar inominada ou a sua 
liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de 
segurança, à competência originária de tribunal."

Entendeu o legislador que quando a autoridade a qual expediu deter
minado ato merecer o privilégio de foro, assegurado pela Constituição, esse mesmo privi
légio consistirá em óbice a eventuais cautelas suspensivas por juízos incompetentes para o 
remédio constitucional. Não seria compreensível que uma autoridade, cuja competência 
estabelecida na Constituição não alcança, por exemplo, atos específicos do Presidente da 
República, a este venha impor decisões, ainda que respeitáveis, usurpando a competência 
do Supremo Tribunal Federal.

O  ilustre processualista Galeno Lacerda, ao examinar as semelhanças 
e diferenças entre mandado de segurança e ação cautelar em matéria constitucional e 
processual, assim se pronuncia:

"embora não se apliquem às ações cautelares as regras de competência abso
luta por prerrogativas de função, específicas para o mandado de segurança, 
porque naquelas a pessoa da autoridade não está em causa, e sim o ato do 
ente público ou da pessoa jurídica por esta representada, ou responsável por 
seus atos, a verdade é que quando a cautela consistir na suspensão do ato, as 
liminares no mandado e na ação cautelar terão o mesmo efeito e se dirigem 
diretamente contra a autoridade. Por este motivo, por coerência com o siste
ma constitucional e respeito ao princípio de harmonia dos poderes, não se 
admitirá, por exemplo, que juiz de 1 -  grau suspenda em ação cautelar ato do 
Presidente da República, embora possa decretar-lhe a nulidade em ação or
dinária movida contra a União." (Comentários ao CPC, VIII Vol., Tomo I, 
pág. 187)-(grifamos)



GU ARAN I - C O M U N ID A D ES DE S E T E  C E R R O S  E  D E  JA G U A P IR É  193

A medida cautelar não é, pois, sucedâneo do mandado de segurança. 
Contra ato supostamente ilegal ou abusivo de autoridade, o legislador criou o remédio 
adequado: o writ o f  mandamus. No caso em tela, a adoção da medida cautelar em substi
tuição ao remédio constitucional, e mais ainda a concessão da liminar pleiteada, impor
tam, singelamente, invasão da competência do Supremo Tribunal Federal, pois que o seu 
objeto é ato de autoridade não jurisdicionada a juiz de 1® grau.

Subvertendo nosso sistema jurídico-processual, para usurpar a com
petência do Superior Tribunal de Justiça e principalmente do Supremo Tribunal Federal, 
infelizmente acumulam-se decisões de juizes monocráticos contra atos de autoridades de
les constitucionalmente não jurisdicionadas. Isso tem se dado mediante um breve artifício: 
basta que se rotule ação cautelar inominada para afrontar atos de Ministros dc Estado e 
do Presidente da República. Dessa forma, vem-se deslocando impunemente a competên
cia constitucional dos tribunais superiores do país para o ju ízo de 1® grau, a despeito do 
disposto nos Arts. 102 e 105 da Constituição brasileira.

O  Art. 1 0 2 ,1, "d" da Constituição Federal estabelece a competência 
originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os mandados de segurança 
contra ato do Presidente da República. Não se pode admitir, então, arrebatar, de súbito, 
dessa Corte Suprema a sua competência constitucional, permitindo que um ju iz de 1®grau 
liminarmente suspenda a validade de tal ato.

Há registros de inúmeros mandados de segurança interpostos peran
te o Supremo Tribunal Federa! contra atos do Presidente da República que homolo
gam demarcações de terras indígenas no país. Em sua grande m aioria, são pessoas 
físicas ou juríd icas que reivindicam  o domínio sobre tais terras e, portanto, preten
dem a anu lação do ato.

Ocorre, que o entendimento dessa Colenda Corte tem sido pacífico 
em denegar os mandamus, ressalvando aos impetrantes as vias ordinárias. Em sua mais 
recente decisão sobre a matéria, na sessão do último dia 04 de fevereiro, o Plenário denegou 
o MS n® 21.575-5, de autoria de vários fazendeiros que alegavam possuir títulos de propri
edade incidentes sobre a Área Indígena Guasuti, pertencente a outra comunidade Guarani 
no Mato Grosso do Sul, ressalvando aos impetrantes as vias ordinárias para a elucidação do 
domínio.

Peia via ordinária, porém, não pode jamais o interessado buscar sus
tar liminarmente os efeitos do decreto de homologação. Pode tão somente discutir o pretenso 
domínio. Trata-se de usar o instrumento jurídico sem subversão à competência originária 
do Supremo Tribunal Federal para discutir a validade do ato presidencial. Além disso, a 
discussão no Juízo monocrático acerca do domínio há que, a priori, enfrentar a nulidade 
prevista no Art. 231, §6® da Constituição:

"São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham 
por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este 
artigo (terras tradicionalmente ocupadas pelos índios), ou a exploração..." 
(grifos e parênteses nossos)



Sendo assim, no caso em tela, a SATTIN S/A certamente optou pelo 
artifício da cautelar inominada com o intuito de conseguir um juízo mais favorável. 
Indevidamente, forçou o deslocamento para instância inferior da atribuição constitucional 
afeta à Corte Suprema, diante da probabilidadede ter por ela denegada av ia  apropriada a 
seu pedido - o writ o f  mandamus.

Importa acrescentar, que incorreu em erro também a douta Juíza de 1 - 
grau ao conceder o pedido liminar pleiteado naquela Cautelar Inominada, obstando a efi
cácia de atos de autoridades a ela não jurisdicionadas. Mesmo antes da homologação da 
demarcação da Área Indígena, já não podia ela pretender desconstituir a Portaria n- 602 do 
Ministro da Justiça - o que compete exclusivamente ao Superior Tribunal de Justiça. Nem se 
falar, então, do Decreto do Presidente da República aqui tratado.

Não só por isso errou a Exm" julgadora, mas também porque, ao con
cedera liminar, antecipou decisão que poderá enfim contrapor-se à quevier a ser ditada no 
exercício da exclusiva competência do Supremo Tribunal Federal, quando julgado o MS n- 
21892-4, em curso nessa 2- Turma (que, repita-se, busca justamente anular os efeitos do 
decreto presidencial de homologação). No Mandado de Segurança trazido à apreciação 
dessa Corte restará definida a legalidade ou não do ato-mor originário de todas as contro
vérsias aqui arroladas - o decreto presidencial que homologou a demarcação da Área Indíge
na de Sele Cerros. Em virtude disso, a ele têm que estar vinculadas as demais ações e decisões 
referidas.

A medida ora em exame visa fundamentalmente preservar a compe
tência do Supremo Tribunal Federal - a reclamação configura, modernamente, instrumento 
de extração constitucional, destinado a este fim (RCLCR336 - DF, D) 15/03/91, pág. 02644). 
A  Comunidade Autora pretende ver cassada a decisão já proferida em 1" instância, sendo 
os autos em questão avocados para análise desse Egrégio Tribunal, com o fito de resguardar 
a ordem jurídico-processual. Neste sentido, recentemente decidiu, por unanimidade, essa 
Casa:

EMENTA: "Reclamação, Preservação de Competência do STF. Art. 156 RI/ 
STF.
Suspensão pelo Presidente do Tribunal de justiça Estadual de liminar conce
dida por Desembargador-Relator em mandado de segurança originário. Pro
cedimento não previsto em lei. Impossibilidade.
Suspensão de Segurança. Instrumento apropriado expressamente previsto em 
lei: Art. 4 da Lei 4.348/64, Art. 25 da Lei 8.038/90 e Art. 297 do RI/STF. 
Competência perante as cortes superiores. Presidente do Tribunal ao qual 
couber o conhecimento do respectivo fundamento. Art. 4 da Lei 4.348/64. Se 
a causa tiver por fundamento matéria constitucional compele ao Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, se o fundamento for de ordem infraconstitucio
nal a competência é do Presidente do Superior Tribunal de justiça. Art. 25 da 
Lei 8.038/90.
Procedência do pedido, por invasão de jurisdição, com a conseqüente cassa
ção do despacho do Presidente do Tribuna! de justiça, que suspendeu a exe
cução da liminar deferida pelo Relator do mandado de segu rança, eavocação
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do procedimento, no qual foi formulado o pedido de suspensão, para que 
seja submetido ao conhecimento do Presidente do STF." {RCL443 ■ PI, Rc4. 
Min. Paulo Brossard, Dj de 08/10/93, pág. 21011) - (grifamos)

IV  - D A  N E C E S S ID A D E  D E C O N C E S S Ã O  D A  L IM IN A R

A Comunidade Indígena de Sctc Cerros íoi expulsa de suas terras tra
dicionais pela Sattin S/A Agropecuária e imóveis. Viveu anos espalhada por diversas áreas 
indígenas demarcadas no Mato Grosso do Sul, em condições desumanas e pouco dignas, 
aguardando o reconhecimento de seus direitos pelo governo brasileiro. Esse reconheci
mento veio finalmente em 26 de novembro de 1991, com a portaria do Ministro da Justiça 
declarando a Área Indígena de Sete Cerros como de sua posse permanente e usufruto 
exclusivo.

Diante do reconhecimento oficial e escudada por decisão judicial pro
ferida pelo Juízo da 3“ Vara Federal no Distrito Federal, a Comunidade imaginou poder 
reocupar o que lhe era de direito. Dessa forma, iniciou o seu retorno ao local.

Porém, a decisão liminar oriunda da 1- Vara Federal em Campo Gran
de interrompeu esse processo, deixando cerca de metade da Comunidade Indígena 
ilhada dentro do território, enquanto que as demais fam ílias, impedidas de para lá 
retornar. A  Comunidade indígena restou dividida c ainda mais fragilizada diante da nova 
situação.

Um acampamento provisório foi instalado dentro dos limites da Área 
Indígena, a fim de abrigar os índios que lá conseguiram permanecer, enquanto se buscava 
cassar a decisão lim inar perante o Tribunal Regional Federal da 3" Região. A  liminar 
íoi parcialm ente cassada, tendo prosseguido o processo administrativo de dem arca
ção , que foi, ao final, ratificado pelo decreto do Presidente da República de 01/10/93 aqui 
tratado.

Durante todo esse tempo, no entanto, a situação de fato dos índios 
não foi resolvida, tendo havido uma série de incidentes, que quase inviabilizaram a sobre
vivência dos membros da Comunidade Indígena que lá se encontram. A  título de exemplo, 
em uma das muitas ocasiões em que o gado de propriedade da Sattin S/A invadiu o acam
pamento dos índios, houve pânico e correria, provocando a queda de uma mãe com o seu 
filho de colo. A  criança, de apenas dois meses, morreu no local (Doc. 17 a 21).

Além dos danos diretos à Comunidade, a atmosfera de coníl ito criada 
pelos empregados da Sattin tornou-se insustentável. Os agentes da FUNAI foram, diversas 
vezes, por eles proibidos de entrar na área para fornecer gêneros alimentícios e prestar 
assistência aos índios. Em mais de um episódio, tiveram que enfrentar aqueles empregados 
para transportar um índio doente até o hospital mais próximo e depois trazê-lo de volta à 
área (Docs. 22 a 26). Há ainda uma série de denúncias sobre ameaças incessantes de 
homens armados, retiradas ilegais de madeira do local, envenenamento dos córregos e 
morte de animais dentro da área (Docs. 27 a 29).
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A verdade é que, em razão da liminar concedida pela 2- Vara Federal 
em Campo Grande, a Sattin S/A arvorava-se no direito de não permitir a entrada de nin
guém na área - aí incluindo-se, entre outros, os agentes da FUNAI e as famílias indígenas 
que continuavam fora daquele território. Tentavam impedir também, que os índios que 
precisassem sair da área retornassem a ela (como no caso dos mais doentes, necessitando 
de tratamento médico), numa clara tentativa de, paulatinamente, expulsara Comunidade 
oulra vez (Docs. 30 a 32).

Com a suspensão dos efeitos do decreto presidencial de homologação 
da demarcação da área pela decisão do Juízo Federal de Campo Grande, a situação só tem 
se agravado (Doc. 33). Os empregados da Sattin vigiam os índios dia e noite, impedindo- 
os de exercer qualquer atividade na terra. Ainda acampados em condições absolutamente 
precárias (vide fotos e relatório oficial em anexo - Docs. 34 a 37), eles são impedidos de 
caçar, pescar, colher ou plantar. A  Comunidade tem, não raro, experimentado a fome 
(Docs. 38 a 41).

Dia após dia, a relação entre os empregados da Sattin e os Guarani de 
Sete Cerros é mais tensa. A  vigilância absoluta faz dos índios prisioneiros dentro de suas 
próprias terras e vítimas dos maiores desmandos. Recentemente, homens armados, atiran
do para o alto, intimidavam-nos para que não continuassem suas práticas religiosas (Doc. 
42). O  desespero toma conta dos índios, que se apegam somente à possibilidade dc anula
rem a ordem judicial que os tem privado do convívio com os demais membros da Comuni
dade e, mais que tudo, de exercerem seus direitos constitucionais.

A  situação é extremamente preocupante: o sofrimento incalcu lável 
a que tem sido exposto o povo Guarani tem ocasionado a proliferação de suicídios 
entre seus membros, falo largamente divulgado pela imprensa nacional e internacio
nal nos últimos anos. São homens e mulheres, velhos e moços, que optam por atos 
extremos frente à impossibilidade de viverem em suas terras segundo seus usos, costumes 
e tradições (Docs. 43 a 74).

Aliás, foi o reconhecimento dessa absurda realidade que levou o Juízo 
da 3" Vara Federal no Distrito Federal e, posteriormente, o Tribunal Regional Federal da 1" 
Região a garantirem o direito da Comunidade Indígena de Sete Cerros a reocupar suas 
terras tradicionais. Esta garantia, porém, foi recentemente anulada, restando aos índios ape
nas uma ordem que põe por terra o reconhecimento governamental dos seus direitos.

Todos esses fatos, infelizmente, resultam num triste diagnóstico: ao 
maior povo indígena no Brasil restaram áreas diminutas (provavelmente as menores do 
país), que ainda por cima estão, em sua quase totalidade, invadidas. Os índios são impedi
dos de ocupá-las, estando fadados a sujeitar-se aos mais indignos constrangimentos para 
garantirem os seus direitos.

Não bastasse a situação dc fato acima exposta a demandar a suspen
são liminar da referida ordem judicial, consubstanciada na decisão liminar emitida nos 
autos da Cautelar Inominada que tramita perante a 2® Vara Federal em Campo Grande, 
autoriza também tal suspensão, a necessidade de evitar outras decisões de 1® instância, que
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possam afrontar o que ainda estar por decidir esse Colendo Tribunal. É por isso, que urge 
edificar solução acautelatória, suspendendo-se liminarmente os efeitos da decisão até ago
ra proferida, até que essa Corte aprecie em definitivo a presente Reclamação.

I V - D O  P ED ID O

Pelo exposto, com fulcro no Art. 156 do RISTF, a CO M UN IDADE 
INDÍGENA DE SETE CERROS requer a V. Ex®., que determine liminarmente o sobrestamento 
das ações em curso na 2® Vara Federal em Campo Grande, ou ainda, a suspensão da 
eficácia da liminar concedid.i na Cautelar Inominada n- 92.0002571 -4, cújo objeto é idêntico 
àquele do Mandado de Segurança n® 21892-4, deque V . Ex®. é Relator. Eque, ao final, seja 
julgada procedente a presente Reclamação, para preservar a competência do Supremo 
Tribunal Federal para julgar a matéria abrangentemente contida no Decreto do Presiden
te da República dc 01/10/93, o qual deu aplicabilidade ao Decreto n® 22/91, previsto no 
Art. 19 da Lei 6.001/73 e regulamentador do disposto no caput e §1® do Art. 231 da Cons
tituição Federal.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Brasília, 23 de março de 1994.

Ana Valéria Nascimento Araújo Leitão 
OAB (DF) 10.918

Raimundo Sérgio Barros Leitão juliana Ferraz R. Santilli
OAB (DF) 10.841 OAB (DF) 10.123

F)o(. 10: Decisão liminar proferida peto Ministro Neri da Silveira, 
Relator da Ke< lainação

R E C LA M A Ç Ã O

O R IG E M
R E LA T O R
R EC LA M A N T E
A D V S .

M A T O  G R O S S O  D O  SU L 
M IN IS T R O  N ÉRI D A  S ILV E IR A  
C O M U N ID A D E  IN D ÍG E N A  DE SETE C E R R O S  
A N A  V A LÉ R IA  N A S C IM E N T O  A R A Ú JO  LE IT Ã O  E 
O U T R O S

R E C LA M A D A  : JU ÍZ A  FE D ER A L  D A  S E G U N D A  V A R A  D A  S E Ç Ã O
JU D IC IÁ R IA  D O  E S T A D O  D O  M A T O  G R O S S O  D O  S U L

DECISÃO: Vistos. Defiro a medida liminar pleiteada pela Comu
nidade Indígena dc Sele Cerros, reclamante, determinando o sobrestamento, até o julga
mento final desta reclamação, das ações em curso na 2® Vara, da Seção judiciária do Mato



Grosso do Sul, em que requerente Sattin S.A. - Agropecuária e Imóveis e requeridas FUNAI 
c União Federal, relativas ao imóvel rural denominado "Fazenda Inhú Cuaçú", localizado 
no Município de Coronel Sapucaia, no referido Estado, e objeto da matrícula n® 664, do 
Cartório do Registro de Imóveis da comarca dc Amambai, MS.

Faço-o, tendo em conta os fundamentos da presente reclamação, de fls. 2/14, 
bem assim diante da circunstância de tramitar, no STF, o Mandado de Segurança n® 21.892- 
4, de que sou relator, requerido pela SATTIN S.A. - Agropecuária e Imóveis, tendo como 
impetrado o Presidente da República e litisconsorte passivo a FUNAI, e que se impugna o 
ato pelo qual íoi homologada a "demarcação administrativa da área indígena Sete Cerros", 
localizada no município de Coronel Sapucaia, MS. (Decreto de 1®.10.1993).

2. Requisitem-se informações à autoridade judicial reclamada.

3. Oficie-se. Publique-se.

Brasília, 25 de março de 1994.

Ministro NÉRI DA SILVEIRA 
Relator
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1 1:1’f'tíçàii (111 Comtinid<iili‘ Iridí̂ iMid <ut Ministro Kplatnr da 
Kvclainiuao, ri‘(|uorcndo a sua inaiuilençao ru posse de Sete Cei'ros

e x c e l e n t í s s i m o  s e n h o r  m i n i s t r o  n e r i  d a  s i l v e i r a
Digníssimo Relator da Reclam ação n® 00485-6

A COMUNIDADE INDIGENA DE SETE CERROS,

já du. idamenle qualificada nos autos desta Reclamação, vem, por intermédio de seus ad
vogados abaixo assinados, expor c afinal requerer o que se segue:

1. Em 23 de março do corrente, a Comunidade Indígena de Sete
Cerros ajuizou a presente Reclamação visando preservar a competência desse Colendo
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Tribuna! em face de decisão liminar emitida pela Juíza titularda 2- Vara Federal da Seção 
Judiciária do Mato Grosso do Sul, que suspendeu os efeitos do Decreto do Presidente 
da República de 01/10/93, o qual homologava a demarcação da Área Indígena de Sete 
Cerros.

2. No dia 25 do mesmo mês, Vossa Excelência deferiu a medida 
liminar pleiteada por esta Comunidade, determinando o sobrestamento de iodas as ações 
cm curso perante aquele Juízo, relativas ao imóvel rural denominado "Fazenda Inhú Cuaçú", 
que abrange a totalidade da Área Indígena de Sete Cerros.

3. Sobresladas as açÕes, restaurados estavam, na íntegra, os efei
tos do referido Decreto Presidencial, expedido em razão da imposição constitucional conti
da no capu/do Alt. 231, que obriga a União a garantira determinada Comunidade Indígena a 
posse permanente e o usufruto exclusivo da terra por ela tradicionalmente ocupada.

4. Mesmo porque, o Decreto em questão é objeto do Mandado 
dc Segurança n® 21892-4, em trâmite perante esse Supremo Tribunal, no qual Vossa Exce
lência é também relator e deferiu, mais uma vez e na mesma data da anterior, medida 
liminar. Só que desta feita a lim inar deferida foi apenas parcial; ou seja, tão somente 
para impedir o registro da homologação da demarcação administrativa da Área Indí
gena de Sete Cerros junto ao Cartório do Registro de Imóveis da comarca dc Amambai 
- portanto mantendo o Decreto em todos os seus demais efeitos até o julgamento 
final, em que restará definida a legalidade, ou não, de tal ato. Aliás, não poderia scr 
outra a acertada decisão de Vossa Excelência, já que se está tratando de terra indígena, 
conseqüentemente, terra pública.

5. Apesar disso, decorridos mais de dois anos da decisão liminar 
que obslou inicialmente o seu direito, ensejando a propositura desta Reclamação, a Comu
nidade Indígena de Sete Cerros continuava vivendo em condições inumanas, submetida a 
absurdas dificuldades e privações. Tendo os seus direitos territoriais originários reconheci
dos, mas sem qualquer efetividade prática, a situação destes índios se tornava dia após dia 
mais insustentável.

6. Parte da Comunidade permanecia confinada em apenas 3 hec
tares de suas próprias terras, alojada em barracas de lona, onde adultos e crianças eram 
vigiados dia e noite por jagunços. Os índios eram impedidos de plantar, caçar e pescar, 
tendo que suportar todo o tipo de ameaças e intimidações. Inúmeras vezes enfrentaram a 
fome, já que tinham que depender integralmente de alimentos trazidos peta FUNAI, que, 
por sua vez, não possui recursos suficientes para cobrir essas necessidades. Além disso, o 
restante dos membros da Comunidade permanecia fora da área, vivendo de favor em ou
tras áreas e impedidos de se juntar aos seus familiares.

7. Sofrida, a Comunidade Indígena vinha há tempos pressionan
do a FUNAI no sentido de que lhes fossem garantidos os direitos já reconhecidos, cumprin
do-se a determinação contida no Decreto presidencial de homologação da demarcação de 
suas terras, qual seja a desintrusão da Área Indígena de Sete Cerros para permitir o seu
reingresso. Dc fato, a área indígena subtraída aos índios era ocupada exclusivamente por



jagunços, encarregados de impedir a sua ocupação e pelo gado nelore de propriedade da 
Fazenda Inhú Guaçú, cujas terras se estendem muito além dos limites das terras imemoriais 
da Comunidade. Os índios não conseguiam mais suportar esta situação.

8. A  FUNAI, então, consultou o Ministério Público Federal, 
que, com correção, se pronunciou em favor dos direitos da Com unidade, esclarecen
do que, em não havendo qualquer óbice jud ic ia l, impunha-se ao órgão indigenista o 
cumprimento dos exatos termos do Decreto do Presidente da República, que homo
logava 0 direito dos índios de Sete Cerros à posse permanente e usufruto exclusivo de 
seu território (Doc. 1).

9. Ainda assim, a FUNAI, em razão das dificuldades que lhe são 
peculiares, levou alguns meses para implementar as providências de desobstrução da Area 
de Sete Cerros. Somente no último dia 12 de novembro, os índios finalmente conseguiram 
reingrcssar na totalidade de suas terras, lendo sido os jagunços e o gado removidos para as 
terras restantes da Fazenda Inhú Guaçú.

10. A Sattin Agropecuária S/A., empresa paulista proprietária da
referida Fazenda, não se conformou e foi buscar no juízo da 2- Vara Federal em Campo 
Grande - cuja jurisdição neste caso encontra-se suspensa, ordem para a expulsão imediata 
da Comunidade Indígena. Aos 14 de novembro, o Juiz da 2® Vara Federal daquela Seção 
judiciária determinou à FUNAt que procedesse, em cinco dias, à retirada dos índios e ao 
restabelecimento da situação de fato anterior - isto é, o seu confinamento em barracas 
instaladas em 3 hectares de terra (Doc. 2).

11. A  decisão tomou por base entendimento de Vossa Excelência 
no sentido de que aquele juízo estaria autorizado a praticar "eventual ato necessário a 
manter-se a situação existente, à data do sobrestamento das ações, até julgamento finai da 
Reclamação." E concluiu pela expulsão dos ocupantes originários da terra em benefício 
das cabeças de gado pertencentes à Fazenda Inhú Cuaçú e de seus jagunços.

12. Sim, eis o que está em jogo aqui: de um lado, o direito de
inúmeras famílias indígenas, reconhecidos possuidores tradicionais da área em questão, de 
ocuparem o seu território e nele aguardarem o final deslinde da controvérsia judicial - tudo 
com base em Decreto do Presidente da República em pleno vigor. Por outro lado, o even
tual prejuízo de uma empresa, que certamente não será de difícil reparação, lendo em 
vista sempre a possibilidade de convertê-lo em indenização, se porventura demonstrado ao 
íinal não se tratar a mesma de terra indígena.

13. A  expulsão dos índios implica impedir-lhcs de voltar a caçar,
pescar, promover o plantio de milho e mandioca (imprescindível até o dia 10 de dezembro 
próximo para evitar a perda de mais um ano dc colheita), enfim, será impor-lhes sofrimento 
irremediável, este sim, impossível de ser reparado posteriormente.

14. A  Comunidade de Sete Cerros está em desespero diante da
possibilidade de perder o que de bom imaginou que acabara de alcançar. Por isso, decidiu 
enviar a Vossa Excelência uma mensagem, na qual retrata com detalhes o seu sofrimento.
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concluindo com uma súplica para que seja reconhecido o seu direito de permancer no 
território tradicional (Doc. 3).

15. Nunca é demais lembrar que é o desespero que tem levado os
Guarani do Mato Grosso do Sul ao suicídio, registrado em altíssimo número nos últimos 
anos, conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional e internacional.

Pelo exposto, a CO M UNIDADE INDÍGENA DE SETE CERROS 
requer, mui respeitosamente, que Vossa Excelência reconheça-lhes o direito de permancer 
em seu território tradicional até o deslinde final da presente Reclamação. Que neste sen
tido se oficie ao Juízo da 2" Vara Federal em Campo Grande para que se abstenha de 
praticar qualquer ato com vistas a alterar essa nova situação de fato.

Termos em que.
Pede Deferimento.

Brasília, 18 de novembro de 1994.

Ana Valéria Nascimento Araújo Leitão 
OAB (DF) 10.918

Raimundo Sergio Barros Leitão Juliana Ferraz R. Santilli
O AB (DF) 10.841 OAB (DF) 10.123

12: [)(M ísáo liminar do Ministro Néri da Silveira garantindo à 
(!omunidadc Indígena o direito de permanecer nn seu território

R E C LA M A Ç Ã O  N® 48 5  - 6/190 - MS

O R IG E M
R E LA T O R
R E C LT E .
A D V .
R E C L D O .

M A T O  G R O S S O  D O  SU L
M IN IS T R O  N ÉRI D A  S ILV E IR A
C O M U N ID A D E  IN D ÍG E N A  DE SETE C ER R O S
A N A  V A LÉ R IA  N A S C IM E N T O  A R A Ú JO  LE IT Ã O  E O U T R O S
JU ÍZ A  FED ER A L D A  S E G U N D A  V A R A  D A  S E Ç Ã O
JU D IC IÁ R IA  D O  E S T A D O  D E M A T O  G R O S S O  D O  SU L
DESPACHO

Vistos.

Considerando os termos da petição de fls. 564/571, de 18 do mês em 
curso, da Procuradoria-Ceral da República, aprovada pelo ilustre Procurador-Geral da Re



pública, bem assim a petição de fls. 545/48, da Comunidade Indígena de Sete Cerros, 
quanto à situação de "cerca de 250 (duzentos e cinqüenta) índios Guarani Kaiowá", que 
ocupam "parle da gleba rural, denominada Fazenda Inhú Guaçú, localizada no Município 
de Coronel Sapucaia-MS", objeto de demarcação procedida pelo Governo Federal e ora 
impugnada no Mandado de Segurança n® 21.892-4/160, já em pauta para julgamento pelo 
Plenário, de que sou relator;

Considerando já haver solicitado dia para julgamento desta Reclama
ção, em despacho de fls. 543;

Considerando, desse modo, a conveniência de não se praticar qual
quer novo ato, até o julgamento finai da Reclamação e do Mandado de Segurança, a reali- 
zar-se em breve, que implique movimentação forçada dos referidos índios ocupantes de 
parte da gicba em litígio,

- dcíiro os pedidos, nesse sentido, do Ministério Público Federal e da 
Comunidade Indígena de Sete Cerros, devidamente fundamentados, determinando, cm con
seqüência, ao Dr. Juiz Federal da 1- Vara da Seção Judiciária dc Mato Grosso do Sul que 
"suspenda o cumprimento do despacho que determinou a retirada dos índios da área indí
gena Sete Cerros, datado de 14 de novembro de 1994", nos autos da Ação Cauletar n® 
92.2571 -4, em que requerente Sattin S.A. - Agropecuária e Imóveis e requeridos Fundação 
Nacional do índio ■ FUNAI e outros, até o julgamento final da Reclamação n® 485-6/190 e 
do Mandado de Segurança n® 21.892-4/160.

Comunique-se, com urgência, ao Dr. Juiz Federal da Z- Vara da Seção 
Judiciária do Mato Grosso do Sul.

Publique-se.

Brasília, 21 de novembro de 1994.

Ministro NÉRI DA SILVEIRA 
Relator
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Doi. 1 Memorial apresentado pela ('omiinidade Indigena em ra/ào 
do julgamento dn Mandado de Segurança da Satlin

MEM ORIAL PELA 2̂  LITISCONSORTE PASSIVA

M AN DADO  DE SEGURANÇA N® 21892-4, em pauta para julgamento desde 14/09/94

Im petrante: SA TT IN  S/A - A G R O P E C U Á R IA  E IM Ó V EIS  

Im petrado: P R ES ID EN TE  D A  R E P Ú B L IC A

1® Litisconsorte Passiva : F U N D A Ç Ã O  N A C IO N A L  D O  ÍN D IO  (FU N A I)

2" L itisconsorte  Passiva : C O M U N ID A D E  IN D ÍG EN A  D E SETE C ER R O S  

Relator: MINISTRO NÉRI DA SILVEIRA

Terras indígenas - Reconhecimento - Nulidade de títulos 
dominiais - Nulidade de decisões emitidas por juiz de 
primeiro grau - Afronta ao texto constitucional - Legali
dade de Decreto do Presidente da República-Inexistência 
de direito líquido e certo - Descabimento de pedido 
incidental

EMINENTE MINISTRO CARLOS VELLOSO

ILU S T R E  M IN IS TR O

- B R E V E  R E T R O S P E C T IV A

O  processo administrativo de demarcação da Área Indígena de Sete 
Cerros foi homologado por Decreto do Presidente da República, expedido em 01 de outu
bro de 1993. Referido ato reconheceu aos índios Guarani Kaiowá e Nandeva a sua posse 
permanente e usufruto exclusivo sobre 8.584 hectares de terra no município de Coronel 
Sapucaia, Mato Grosso do Sul.

A  empresa paulista Satlin S/A - Agropecuária e Imóveis, alegando ser 
proprietária da Fazenda Inhú Guaçú, que engloba a totalidade da Área Indígena reconheci
da, impetrou Mandado de Segurança perante essa Colenda Corte com vistas a desconstilu ir 
0 referido ato presidencial, por considerá-lo nulo e ilegal, bem como ver declarada



incidentalmente a inconstitucionaiidade de artigos do Estatuto do índio (Lei 6.001/73) e do 
Decreto n® 22/91.

No dia 25 de março, o ilustre Ministro relator concedeu parcialmente 
a medida liminar requerida peia Impetrante, apenas para impedir o registro da homologa
ção da demarcação administrativa da Área Indígena no Cartório do Registro de Imóveis da 
comarca de Amambai.

Em 03 de agosto, a Comunidade Indígena de Sete Cerros foi expressa
mente admitida como litisconsorte passiva nos autos do Mandado de Segurança. Na quali
dade de beneficiária direta do ato impugando e, portanto, aquela que viria a ser de falo 
afetada por uma eventual concessão da segurança, a Comunidade Indígena peticionou, 
postulando pelo indeferimento do mandamus e a declaração da legalidade do Decreto 
presidencial.

O  Ministério Público Federal manifestou-se pelo indeferimento do 
Mandado de Segurança, invocando precedentes jurisprudcnciais desse Colendo Tribunal.

II - D A  N U L ID A D E  D O  T ÍT U L O  D A  IM P ETR A N TE

Pretende a Impetrante anular o decreto presidencial que homologou a 
demarcação da Área Indígena de Sete Cerros por entender ser o mesmo ilegal em face dos 
seus pretensos direitos de posse e de propriedade sobre aquele território, decorrentes de 
título de propriedade.
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A Constituição Federal, no entanto, estabelece em seu Art. 231, §6®
que:

"São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham 
por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este 
artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o 
que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a 
indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às 
benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé." (grifos nossos)

A nulidade de que se trata aqui é a nulidade absoluta, de pleno direito, 
que independe portanto de declaração específica. Decorre do reconhecimento dos direitos 
originários dos índios a um território determinado, direitos esses que além de originários, 
sâo imprescritíveis.

A conseqüência imediata da declaração do caráter indígena de uma 
terra peio poder públ ico é o reconhecimento de que aquela terra desde sempre esteve entre 
os bens da União e por isso mesmo não poderia jamais ter sido alienada. Obviamente, se 
foi objeto de alienação ou transação a qualquer título, este é nulo na sua origem, não 
permitindo a Carta Magna qualquer ato que viole o direito à posse permanente e ao usufru
to exclusivo dos índios sobre as suas terras.



Essa orientação foi, ao longo dos anos, sendo acatada por nossos Tri
bunais. Muito antes da promulgação da Constituição de 1988 e seu Art. 231, §6®, já não 
havia dúvidas de que, sendo as terras de posse permanente indígena, outorgava-se à União 
o domínio sobre elas e, conseqüentemente, seria nulo e destituído de qualquer efeito jurí
dico todo e qualquer ato que visasse a posse ou o domínio das mesmas. Apesar disso, vez 
por outra, surgem ainda algumas controvérsias especificamente acerca da validade, ou 
não, daqueles títulos dominiais expedidos antes da Constituição de 1934.

A doutrina brasileira, no entanto, esclarece, de maneira precisa, que 
mesmo aqueles títulos acima referidos estariam afetados pela declaração de nulidade ex
pressa na Carta de 1934, por ser o seu Art. 129 uma "lei de proibição" (instituto do Direito 
alemão), que alcançaria toda situação anteriormente existente, estabelecendo "uma pecu
liar e rara espécie de nulidade, a chamada nulidade superveniente" (GILM AR FERREIRA 
MEN DES, in O  Domínio da União sobre as Terras Indígenas: o Parque Nacional do Xingu, 
Brasília, MPF, 1988, pág. 71 ) - (grifamos).

Dessa forma, pode-se concluir que, sendo a Área Indígena de Sete Cerros 
terra de posse permanente da Comunidade Indígena Guarani Kaiowá e Nandeva, o domínio 
sobre a mesma pertence, de plano eem  caráter irreversível, à União. Daí, que lodo e qualquer 
título dominial porventura incidente sobre aquela Área, tenha sido ele expedido em que 
tempo for, é, na origem, nulo e não produz qualquer efeito jurídico.

Se esta não fosse razão bastante, vale ressaltar que é a própria 
Impetrante quem afirma estar o imóvel do qual se diz proprietária integralmente na faixa de 
fronteira, fazendo inclusive divisa entre o Brasil e o Paraguai. Ora, já a primeira Constitui
ção Republicana do país em 1891 ressalvava "a porção de território indispensável à defesa 
da fronteira" da regra geral estabelecida para o novo regime de terras no país, que à época 
transferiu para os Estados a propriedade das minas e das terras devolutas.

Sendo assim, a área objeto do decreto presidencial que ensejou o 
mandamus aqui tratado nunca pertenceu ao domínio do então estado de Mato Grosso, 
que, por isso mesmo, não poderia ter outorgado título de propriedade sobre a mesma. 
Infelizmente, é fato notório que há inúmeros outros casos semelhantes a este em nosso 
país, sendo dessa forma que muita terra é ilegalmente subtraída ao patrimônio público 
federal.

Certo é, então, que se não fora o alegado título de propriedade da 
Impetrante nulo de pleno direito por incidir em terras de posse permanente e usufruto 
exclusivo da Comunidade Indígena de Sete Cerros, seria ele nulo em sua origem por referir- 
se a área de fronteira, de domínio exclusivo da União.

III - D A  PO SSE P ER M A N EN TE  D A  C O M U N ID A D E  DE SETE  C E R R O S

Alega a Impetrante, então, que há mais de sessenta anos o domínio e 
a posse da área objeto do decreto de homologação pertencem a particulares, fato que 
pretende comprovado por títulos de propriedade outorgados originariamente cm 1926 e 
transferidos posteriormente por sucessão. Afirma ainda que, quando da expedição do De-
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ereto presidencial impugnado pelo mandamus aqui tratado, nenhum integrante da Comu
nidade de Sete Cerros ocupava a terra em questão.

Ora, inicialmente é princípio consagrado em nossa doutrina e na ju
risprudência que 0 título de propriedade não íaz prova da posse efetiva de quem quer que 
seja sobre determinado imóvel - a posse há de ser comprovada por meios que evidenciem 
a real permanência e uso de uma determinada terra por alguém. Além do que, o título cm 
que se baseia a Impetrante é nulo de pleno direito, como fartamente demonstrado acima.

Como não comprova a sua posse, a Sattin S/A pretende que sc deduza 
tal prova da afirmativa de que a área em questão não seria de ocupação indígena. Ou seja, 
que a posse pertence a particulares já que a área não é ocupada pelos índios. Para tanto, 
traz aos autos cópia de resolução do extinto Grupo dc Trabalho Interministerial (GTI), 
datado dc 20/07/88, além dc dois laudos elaborados no bojo da "Medida Emergencial dc 
Antecipação de Provas" (de sua autoria), em curso perante a 2- Vara Federal no Mato 
Grosso do Sul.

Em primeiro lugar, a resolução do Grupo de Trabalho Interministerial 
(conhecido como "Grupão") não trata da Área Indígena de Sele Cerros. Basta uma leitura 
atenta do mencionado documento para perceber que se refere a outra área, que, embora de 
ocupação dos Guarani, nada tem a ver com aquela ocupada pela Comunidade de Sete 
Cerros: a Área de Jaguary (localizada inclusive cm município distinto - Amambai).

Diga-se de passagem, na reunião realizada em 20/07/88, que originou 
tal resolução, o "Grupão" analisou diversas outras áreas ocupadas por comunidades Gua
rani Kaiowá e Nandeva, mas sem fazer qualquer menção à Arca dc Sete Cerros. Aliás, não 
há nenhum registro nos arquivos da própria FUNAI de que houvesse existido qualquer 
resolução do extinto "Grupão" com referência à Área de Sele Cerros, seja naquela ou cm 
qualquer outra data. Donde se conclui, que a Impetrante pretendeu vergonhosamente con
fundir os falos para induzir essa Colenda Corte ao erro.

No que se refere aos laudos elaborados no processo da "Medida 
Emergencial de Antecipação de Provas", a Impetrante afirma que os mesmos confirmariam 
o fato de nào ser a área cm questão de ocupação permanente dos Guarani de Sete Cerros. 
Além de inverídica a informação, a Impetrante deliberadamente omite um terceiro laudo, 
elaborado no mesmo processo, desta feita pelo assistente técnico indicado pela FUNAI. O  
faz, obviamente, porque este último contém comentários que descaracterizam a sua versão 
dos fatos, como, por exemplo, o que se segue:

"8®) Quando teve início a entrada de índios na Fazenda Inhú Guaçu?

RESPOSTA: Nessa nova fase, enlraram a partir de 21/08/92, mas não para 
ocupar a área pela primeira vez. A documentação anexa demonstra que os 
Kaiowá já ocupavam anteriormente a referida área, sendo dela, entretanto, 
expulsos (v. documentos datados respectivamente de 02/02/1976, dirigido 
ao Comandante do Destacamento dc Cel. Sapucaia, e o Relatório de ocor
rência ao Delegado da 9" DR (hoje Adm. da FUNAI em C. Grande), datado



de 28 de novembro de 1977, ambos assinados pelo então Chefe do PIN Pirajuí, 
Manuel Nunes de Freitas"), (grifamos)

O  que se vê é que os laudos trazidos pela Impetrante não mencionam, 
sequer tecem considerações sobre as afirmativas ou os documentos apresentados pelo as
sistente técnico da FUNAI. Isto porque, além de não interessar à versão da Impetrante, a 
Cautelar a que servem objetivava apenas uma vistoria da situação de falo da área em litígio 
naquele momento, e não a fazer prova quanlo ao sujeito da posse sobre a mesma. É a própria 
juíza encarregada daquele feilo quem o afirma ao indeferir, de pronto, os quesitos apresenta
dos pela FUNAI, por entender que àquela perícia não cabia adentrar na questão histórico- 
antropológica, mas simplesmente limitar-se a uma vistoria técnica da área em litígio.

Ademais, embora não pretendendo discutir aqui a produção das pro
vas no processo acima referido, vale, a título dc esclarecimento dos fatos que a Impetrante 
pretende apresentar como indiscutíveis, trazer à tona o seguinte:
1. que a Comunidade não foi citada para integrar aquele processo, não tendo podido, 
portanto, discutir a elaboração dos laudos;
2. que tampouco foi o Ministério Público Federal convocado a participar do mesmo, apesar 
de suas funções institucionais previstas na Constituição Federal.

Sendo assim, afirmar que laudos elaborados em condições como as 
acima mencionadas (na realidade meras vistorias) servem como prova de que a área cm 
questão não é de ocupação tradicional indígena, reflete o tola! desconhecimento da 
Impetrante sobre a complexidade das exigências de tal constatação, ou ainda, mais uma 
deplorável tentativa de confundir os falos para induzir essa Colenda Casa ao erro.

Os laudos em questão afinal visam exclusivamente corroborar a ver
são dos falos apresentados pela Impetrante Sattin, fatos estes que aliás a Comunidade Indí
gena não contesta: sim, é verdade que a Sattin S/A ocupava naquele momento a área, 
estando os índios confinados em um acampamento de barracas de lona dentro dos limites 
da mesma. Também é fato notório que os índios de Sete Cerros não estavam ocupando suas 
terras quando elas foram declaradas pela Portaria do Ministro da Justiça, tendo iniciado o 
seu retorno logo após a expedição daquele ato. Só que tudo isso ocorreu PORQ UE A 
CO M UN IDADE DE SETE CERROS FOI VIOLENTAMENTE EXPULSA DE SEU TERRITÓRIO 
TRADICIO N AL E IMPEDIDA DE NELE REINGRESSAR PELOS PRÓPRIOS EMPREGADOS 
DA SATTIN (e isso, por razões óbvias, não foi objeto de vistoria).

Por íim, rcssdite-se que a "Medida Emergencial de Antecipação de 
Provas" em que se efetuou a vistoria em questão não foi sequer julgada, não tendo sido 
fixado um juízo definitivo sobre a questão. Por tudo isso, não se pode pretender que os tais 
laudos trazidos pela Impetrante fazem qualquer prova de que a área em questão não é de 
ocupação tradicional da Comunidade Indígena de Sete Cerros.

Ademais, em se tratando de posse indígena, distintos fatores hão de 
ser considerados. Ensina o Prof. jOSÉ AFONSO DA SILVA, que a posse indígena, concebi
da com perfeição na fórmula adotada peia Constituição de 1988 (art. 231 e seus §§), extrapola 
a órbita do Direito Privado, já que:
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" ... não é e nunca íoi uma simples ocupação da lerra para explorá-la, mas 
base de seu habitat, no sentido ecológico de interação do conjunto de elemen
tos naturais e culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida 
humana" {in Curso de Direito Constitucional Positivo, 7- edição, pág. 720}

Em sendo assim, cabe à FUNAI identificar, por meio de levantamentos 
técnicos adequados, os elementos fálicos que permitam evidenciar a posse de determinada 
comunidade indígena sobre o seu respectivo território. Tais levantamentos certamente terão 
de obedecer a critérios e procedimentos padrões, previamente estabelecidos, que são exata
mente aqueles previstos no Art. 2® e seus §§ do Decreto n® 22, de 04/02/91 (o qual dispõe 
sobre o processo administrativo de demarcação das terras indígenas no país).

Ora, o decreto de homologação impugnado pela Impetrante é o ato 
final do processo administrativo de demarcação da Área Indígena de Sele Cerros, que obe
deceu atentamente a todos os dispositivos do mencionado Decreto n® 22/91. Foram reali
zados, no âmbito da FUNAI, todos os estudos e análises técnico-científicos necessários à 
identificação e delimitação daquela Área, restando definitivamente provada a ocupação 
tradicional dos Guarani/Kaiowá e Nandeva sobre aquele território.

IV  - D A  N U L ID A D E  D A S  D EC ISÕ ES  EM IT ID A S  P ELA  JU S T IÇ A  FED E R A L  N O  
M A T O  G R O S S O  D O  S U L  E D A  A F R O N T A  A O  T E X T O  C O N S T IT U C IO N A L

Alega ainda a impetrante que o Decreto Presidencial que homologou 
a Área Indígena de Sete Cerros desconsiderou provimento jurisdicional cautelar exarado 
pela 2- Vara Federal de Campo Grande, o qual "proibia" a sua expedição.

Ora, além de mais uma vez inverídica, eis aqui uma afirmativa ab
surda: não poderia um Juiz de 1® grau proibir o Presidente da República de cumprir uma 
obrigação legal. O  que ocorre é que a liminar em questão anulou indevidamente o reco
nhecimento do caráter indígena da Área de Sete Cerros, bem como a garantia do usufruto 
exclusivo pela Comunidade Indígena, concedendo interdito possessório à Sattin S/A.

Alinhando-se as cópias da inicial e das decisões naquela Cautelar com 
a causa de pedir e o pedido formulados no Mandado de Segurança ora tratado, temos, na 
realidade, a simetria de todos, sintonizados pela finalidade última: suspender e afastar os 
efeitos do reconhecimento oficial da Área Indígena de Sete Cerros, consubstanciado no 
Decreto impugnado pela Impetrante. Só que, se a Satlin S/A pretendia acautelar-se conlra 
ato previsto cm Lei (o Decreto 22/91), que só poderia ser praticado por autoridade especí
fica, no caso o Presidente da República, o juízo natural teria que scr aquele previsto pela 
Constituição Federal - o STF, através de procedimento específico. Eis o que ensejou a Re
clamação n® 0485-6, proposta pela Comunidade Indígena a essa Colenda Corte e distribu
ída por dependência a este mandamus.

V  - D A  L E G A L ID A D E  D O  A T O  IM P U G N A D O

O  procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas no 
país, na forma do citado Decreto n® 22/91, compõe-se de diversas etapas, a começar pela



identificação dos limites de determinada área no âmbito do órgão indigenista oficiai, a ser 
posteriormente aprovada pelo Ministro da justiça. O  Ministro, entâo, expedirá portaria 
declarando a mesma como de posse permanente cia comunidade indígena interessa
da e determinando a sua demarcação física . Ao final, de acordo com o Art. 9® do 
mesmo Decreto:

"A demarcação das terras indígenas, obedecido o processo administrativo
deste Decreto, será submetida à homologação do Presidente da República."

A  homologação da demarcação de determinada área indígena pelo 
Presidente da República é, pois, o último ato do procedimento administrativo, seguida 
apenas dos registros no cartório imobiliário competente e no Departamento de Patrimônio 
da União.

O  Decreto Presidencial de 01/10/93, impugnado pela Impetrante, como 
já dito, ratificou a demarcação da Área Indígena de Sete Cerros, cujo procedimento obede
ceu devidamente aos trâmites previstos no Decreto 22/91 acima referido, estando, por isso 
mesmo, autorizado pelo seu Art. 9®.

A  Impetrante, em sua inicial, aponta três razões, segundo ela, relevan
tes para a demonstração da ilegalidade daquele Decreto. Descabidas todas as três, comen
tamos uma a uma abaixo:

1®) O  Decreto Presidencial não desconsiderou provimento jurisdicional cautelar
já que, primeiramente, a liminar da 2" Vara Federal de Campo Grande, embora proibisse a 
continuidade do processo de demarcação da Área de Sete Cerros, neste tocante foi expres
samente cassada por decisão, também liminar, do Tribuna! Regional Federai da 3" Região.

De qualquer forma, ainda que subsistisse aquela decisão, não poderia ser a 
mesma abrigada como argumento pelo STF, visto estar eivada de nulidade conforme já 
demonstrado no item anterior;

2®) O  Decreto Presidencial não afronta qualquer direito de posse ou propriedade
da Impetrante por serem esses inexistentes em face da nulidade absoluta estabelecida pela 
Constituição Federal, como também já amplamente demonstrado acima;

3®) Não existe qualquer disposição no artigo 19 do Estatuto do índio {Lei 6.001/
73) no sentido de que a homologação de demarcação dc lerra indígena só se efetive se não 
houver qualquer conlestaçâojudicial quanto ao seu mérito. Mesmo porque, seria inadmis
sível entender que a Administração ficasse obstada de cumprir um imperativo que lhe 
impõe a própria Constituição Federal, em função da existência de uma disputa judicial 
qualquer.

O  que existe na Lei sim é, ao contrário, proibição de concessão de medidas 
judiciais que visem obslarque o Poder Público cumpra com o seu dever constitucional de 
demarcar as terras indígenas no país (Art. 19, § 2® da mesma lei).

Assim , não merecem consideração as razões apontadas pela 
Impetrante, que se baseiam cm afirmativas falsas e alegações destituídas de qualquer fun-
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damento jurídico. Impõe-se, então, o indeferimento do pedido do Mandado de Segurança 
em tela, com a conseqüente declaração da legalidade do Decreto presidencial de homolo
gação da Área Indígena de Sete Cerros.

V I - N Â O  H Á  D IR E IT O  L ÍQ U ID O  E C E R T O

Se todos os argumentos acima apresentados não forem suficientes para 
0 indeferimento deste mandamus, é  bastante que se diga que não há direito líquido e certo 
a ser defendido pela Impetrante, lendo em vista serem os fatos por ela apresentados inteira
mente controversos, cujo esclarecimento requer produção probatória inviável de ser reali
zada no rito do Mandado de Segurança. Neste sentido, a jurisprudência dessa Casa é farta 
e firme, como se vê:

"M ANDADO DE SEGURANÇA N® 21.575-5 
O RIGEM : M ATO GROSSO 
RELATOR: MIN. M ARCO AURÉLIO 
IMPTES.: TETSUO NO E OUTROS 
ADVS.: jOSÉ PAULO TEIXEIRA E OUTROS 
IMPDOS.: PRESIDENTE DA REPÚBLICA E MINISTRO DA jUSTIÇA 
LIT.PAS.: UN IÃO FEDERAL E FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  - FUNAI 
Decisão: Preliminarmente, p r  votação unânime o Tribunal excluiu da parle 
passiva da relação processual o Ministro da justiça (impetrado). Em seguida, 
d e p is  do voto do Relator, deferindo o mandado de segurança, nos termos do 
voto que proferiu, o julgamento íoi adiado em virtude de pd ido  de vista dos 
autos, formulado p io  Ministro limar Gaivão. Ausente, justificadamentc, o Mi
nistro Francisco Rezek. Procurador-Geral da República, Dr. Aristides Junqueira 
Alvarenga. Plenário, 08.09.93.
Decisão: Por maioria de votos, o Tribunal indeferiu o pedido de mandado de 
segurança, ressalvando-se aos imptrantes as vias ordinárias, vencido o Ministro 
Relator. Relator para o acórdão o Ministro limar Gaivão. Plenário 03.02.94.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO H O M O IO GATÓ RIO  DA 
DEM ARCAÇÃO ADMINISTRATIVA DA ÁREA INDÍGENA DENOM INADA 
"GUASUTI", NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ALEGADA ILEGA
LIDADE, POR TRATAR-SE DE TERRAS PARTICULARES, DETIDAS POR PRO
DUTORES RURAIS, COM BASE EM TÍTULOS DE DOM ÍNIO Q U E REMON
TAM A 1920.
Controvérsia cuja dilucidação implica a necessidade de apurar sc, conquanto 
desocupadas pelos índios há cerca de 50 anos, como alegado, as terras em 
questão, em alguma época, teriam saído do domínio da União, circunstância 
sem a qual não se poderia reconhecer legitimidade à alienação que, segundo 
se alega, delas fez o Estado-membro, iniciando a cadeia dominial ora exibida 
pelos impetrantes.
Questão insuscetível de ser dilucidada sem ampla instrução probatória, que o 
rito do mandado de segurança não comporta.
Carência da ação."
(Publicado no D .j., Seção 1,15.06.94, pág. 15707)
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VII - D O  D E S C A B IM E N T O  D O  P E D ID O  IN C ID E N T A L

O  pedido autônomo de declaração de inconstitucionaiidade de arti
gos do Estatuto do índio e do Decreto n- 22/91 formulado pela Impetrante é completamen
te absurdo, já que o Mandado de Segurança não se presta a tal fim. O  rito do Mandado de 
Segurança não é o meio adequado para atacar a validade de lei em tese, conforme reco
nhece a jurisprudência desse Tribunal:

"AGRAVO  REGIMENTAL EM M ANDADO DE SEGURANÇA
RELATOR: MIN. CARLOS VELOSO
JULGAM ENTO : 1990 - PUBLICAÇÃO: Dj, 14.09.90, P. 09424
EMENTA: CO NSTITUCIO NAL. M ANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO
CO NTRA M EDIDA PROVISÓRIA. RESTRIÇÃO DA LIQ UIDEZ DOS ATIVOS
FINANCEIROS. M EDIDA PROVISÓRIA N® 168, CO NVERTIDA EM LEI N®
8.024, DE 12.04.1900, LEI EM TESE.
I - Mandado de Segurança impetrado contra ato do Sr. Presidente da Repúbli
ca, com pedido de declaração de inconstitucionaiidade da Medida Provisória 
n® 168, de 15/03/90, e da lei n® 8.024, de 12.04.90, em que se converteu o 
citado diploma legal.
Impossibilidade, por se tratar de segurança impetrada contra lei em tese. Inci
dência da Súmula n® 266-STF.
II - Agravo Regimental Improvido."

Na realidade, o que a Impetrante pretende é burlar a sua falta de legi
timidade para propor a Ação Direta de Inconstitucionaiidade, buscando fazê-lo por cami
nhos transversos.

Além disso, o pedido é ainda mais descabido já que a pseudo ilegalida
de dos artigos objeto do requerimento incidental é também usada como fundamento para a 
pretendida ilegalidade do ato impugnado neste mandamus. A pretensão é, pois, redundante.

Ademais, no tocante à Lei n® 6.001/73, o pedido da Impetrante não 
mereceria análise em qualquer hipótese, visto que essa Colenda Corte tem reiterado o seu 
entendimento de que, com relação a lei anterior à Constituição de 1988, não cabe a argüi
ção de inconstitucionaiidade: a lei anteriorou foi recepcionada pela nova ordem constitu
cional, ou foi por ela revogada. É o que se observa:

"AÇÃO  DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDÂDE - M EDIDA CAUTELAR
RELATOR: MIN. FRANCISCO REZEK
REL. P/: MIN. M OREIRA ALVES
JULGAM ENTO: 1992/03/11
PUBLICAÇÃO: Dj, 15.05.92, PÁG. 06780
EMENTA: - Ação direta em que há a argüição de inconstitucionaiidade de 
dispositivo de lei estadual - o artigo 4® da Lei n° 5.098/86 do Estado do Mato 
Grosso, editada, portanto, anteriormente a Constituição em vigor.
- Há pouco, o Plenário desta Corte voltou a reafirmar seu antigo entendimen
to no sentido de que a incompatibilidade entre norma infraconstitucional an-
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terior e a Constituição posterior dá margem a revogação daquela, não poden
do esse exame fazer-se em ação direta de inconstitucionaiidade.
-Ação que não se conhece, por impossibilidade jurídica do pedido."

E no que tange aos argumentos contrários aos artigos do Decreto n- 
22/91, não tem também qualquer razão a Impetrante, posto que essa norma legal foi edita
da dentro dos limites do poder regulamentador conferido ao Poder Executivo, nos expres
sos termos do art. 19 da Lei 6.001/73. A  alegação de que o referido decreto afasta a possi
bilidade de defesa dos pretensos interessados nas terras objeto de demarcação não 
corresponde à verdade, visto que a imposição de publicidade de todos os atos daquele 
processo administrativo (conforme previsto nos §§ 7- e 9® do art. 2® c no art. 14) permite o 
acesso dos que se sintam prejudicados às vias administrativas e judiciais para reparação de 
seus direitos.

Exigir que o Decreto n® 22/91 mencionasse expressamente a garantia 
do devido processo legal seria inteiramente desnecessário. O  que é exigido é que os seus 
dispositivos estejam de acordo com a ordem constitucional de modo a não frustrar esta 
garantia. Como menciona o jurista RONALDO CU N H A CAMPOS:

"Vemos como norma constitucional a garantia do devido processo legal, que, 
a nosso ver, traduz o enunciado da norma processual fundamental. 
Lembremos a posição de Carlos Maximiliano para quem "não é norma cons
titucional apenas o que está escrito no estatuto básico, e, sim, o que se deduz 
do sistema por ele estabelecido."
(Garantias Processuais, in MS e de Injunção. Coord.: Sávio de Figueiredo 
Teixeira, SP: Saraiva, 1900, p. 4)

Isso tanto se aplica ao Decreto n® 22/91 que a própria empresa 
Impetrante confessa ter iniciado procedimento administrativo perante o Ministro da Justiça, 
buscando interromper o processo de demarcação da Área de Sete Cerros, não obtendo 
êxito. Donde se conclui, que o exercício de defesa de seus direitos foi devidamente garan
tido, o que não implicaria, necessariamente, em ter sido a sua pretensão atendida pela 
Administração, que pode e deve exercer seu juízo de valor soberanamente.

V III - C O N C L U S Ã O

Sendo assim, impõe-se o indeferimento do mandamus, declarando-se 
a legalidade do Decreto presidencial que homologou a Área Indígena de Sete Cerros, ou, se 
assim não entender esse Egrégio Tribunal, denegar a segurança, por ausentes os pressupos
tos específicos do Mandado de Segurança de liquidez e certeza do direito invocado. Por 
íim , não pode ser conhecido o pedido autônomo de declaração incidental de inconstituci- 
onalidade dos artigos apontados, por total falta de amparo legal.

Brasília, 29 de novembro de 1994.

Ana Valéria Nascimento Araújo Leitão 
OAB/DF 10.918
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Doc. 14: iViLMiiorial apresentado pela C onuiiiid.idi' do Solo ( orrii't 
oin r<i/ão do juli;fiinonlii da Roílamação

MEMORIAL PELA RECLAMANTE

RECLAM AÇÃO N- 00485-6, em pauta para julgamento em 30/11/94

R eclam ante : COMUNIDADE INDIGENA DE SETE CERROS

R ec lam ad a : JU ÍZ A  FED E R A L  D A  2" V A R A  D A  S EÇ À O  JU D IC IÁ R IA  D O  
E S T A D O  D O  M A T O  G R O S S O  D O  SU L

Relator: MINISTRO NÉRI DA SILVEIRA

Terra Indígena - Reconhecimento - Decreto do Presiden
te da República - Nulidade de Decisão de Juiz de Pri
meiro Grau -Subversão do Sistema jurídíco-Processual - 
Preservação da Competência do Supremo Tribunal Fe
deral

EM IN EN TE  M IN IS T R O  N ERI D A  S ILV E IR A

ILU S T R E  M IN IS T R O

I - R E T R O S P E C T IV A  FA T IC A

No dia 20 de setembro de 1992, a Juíza Federal da 2" Vara da Seção 
Judiciária do Mato Grosso do Sul concedeu medida liminar nos autos de uma Ação Cautelar 
Inominada proposta por Sattin Agropecuária S/A, empresa paulista proprietária de terras no 
estado do Mato Grosso do Sul, impedindo que os membros da Comunidade Indígena de 
Sete Cerros, índios Guarani Kaiowá e Nandeva, ocupassem as suas terras tradicionais, à 
época, devidamente reconhecidas por Portaria do Ministro da Justiça.

O  Ministério Público Federal recorreu dessa decisão, que foi parcial
mente revogada pelo Tribunal Regional Federal da 3" Região. O  Tribunal Regional autori
zou a continuidade do processo de demarcação da referida área, denominada Área Indíge
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na de Sete Cerros, que foi finalmente homologado pelo Decreto do Presidente da Repúbli
ca de 01 de outubro de 1993.

Em seguida à expedição do mencionado Decreto, no entanto, o juízo 
Federal em Campo Grande, reafirmou a sua decisão anterior, desta feita suspendendo os 
efeitos do ato presidencial, para uma vez mais impedir o ingresso da Comunidade Indígena 
nas terras a ela reconhecidas e manter a empresa agropecuária na posse da área em ques
tão. O Juiz de primeiro grau simplesmente suspendeu, no bojo de uma decisão liminar, os 
efeitos do Decreto do Presidente da República.

Por essa razão, em 23 de março do corrente, a Comunidade Indígena 
de Sete Cerros ajuizou a presente Reclamação, que foi distribuída por dependência ao 
Ministro Néri da Silveira, relator do Mandado de Segurança n® 21892-4, impetrado pela 
mesma agropecuária Sattin S/A com vistas a invalidar o mencionado Decreto presidencial 
de homologação da Área de Sete Cerros.

A Reclamação tem por objetivo preservar acompetência desse Colendo 
Tribunal em face da decisão da Juíza da 2" Vara retro mencionada, tendo em vista suspen
der a mesma os efeitos de um Decreto presidencial.

No dia 25 do mesmo mês de março, o Ministro relator deferiu a medi
da liminar pleiteada pela Reclamante, determinando o sobrestamento de todas as ações em 
curso perante a 2- Vara Federal em Campo Grande, relativas ao imóvel rural denominado 
"Fazenda Inhú Guaçú", que abrange a totalidade da Área Indígena de Sete Cerros.

Foram prestadas as informações pela Reclamada, que justificou a sua 
decisão pelo entendimento de que são inconstitucionais o Art. 1®, §1®, da Lei n® 8.437/92, 
que torna incabível medida cautelar inominada ou sua liminar no juízo de 1® grau, quando 
para impugnar ato de autoridade sujeita à competência originária de tribunal na via de 
mandado de segurança, bem como o Art. 19, §2® da Lei n® 6.001/73 (Estatuto do índio), que 
proíbe a concessão de interdito possessório contra a demarcação de terras indígenas.

Em seguida, os autos foram enviados ao Ministério Público Federal, 
que por meio do parecer da Subprocuradora-Geral Maria da Glória F. Tamer, devidamente 
aprovado pelo Procurador-Geral da República, opinou pela procedência da Reclamação 
nos moldes requeridos pela Reclamante.

Nesse ínterim, entretanto, a situação de fato que envolvia a Recla
mante sofreu modificações: os integrantes da Comunidade de Sete Cerros, que há mais de 
dois anos viviam em condições inumanas, confinados em 3 hectares de terra dentro dos 
limites da área de 8.584 hectares a eles reconhecida como de sua ocupação imemorial, 
foram reintegrados na posse da totalidade deste território, com o auxílio da FUNAI.

A  FUNAI, pressionada pela Comunidade Indígena, agiu em cumpri
mento ao Decreto presidencial de homologação e após consulta ao Ministério Público 
Federal. Na realidade, há muito impunha-se ao órgão indigenista o cumprimento dos exa
tos termos daquele Decreto, que pressupunha a desobstrução da área e a garantia da posse
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permanente e do usufruto exclusivo da mesma à Comunidade indígena - sobrestadas as 
ações pela liminar concedida peio eminente relator desta Reclamação, não havia mais 
qualquer óbice judicial ao cumprimento do referido Decreto.

Mesmo porque, no Mandado de Segurança acima citado, em que, por 
iniciativa da empresa agropecuária, se discute a legalidade do referido ato presidencial, foi 
também deferida uma medida liminar, só que tão somente para impedir o registro da ho
mologação da demarcação administrativa junto ao Cartório do Registro de Imóveis da 
comarca de Amambai - mantendo-se, pois, o Decreto em todos os seus demais efeitos.

A Comunidade indígena reingressou em seu território, que até então 
era ocupado por jagunços e pelo gado nelore da Fazenda Inhú Guaçú, cujas terras, diga-se 
de passagem, estendem-se muito além dos limites das terras imemoriais dos índios. Os 
jagunços e o gado foram retirados dali sem maiores transtornos para outras partes da Fa
zenda de propriedade da Sattin S/A.

A  Agropecuária Sattin, no entanto, não se conformou com o que de
nominou esbulho de sua legítima propriedade, indo buscar no Juízo da 2" Vara Federal em 
Campo Grande - cuja jurisdição neste caso encontra-se suspensa, ordem para a expulsão 
imediata da Comunidade Indígena. Comunicado, aquele Juízo imediatamente solicitou ao 
Ministro relator da Reclamação informações sobre a manutenção ou não da liminar que 
dera ensejo à Reclamação em face do sobrestamento determinado. Só que desta solicita
ção não constou qualquer informação sobre a substancial alteração da situação de falo.

Em resposta, o ilustre Ministro declarou estar aquele Juízo autorizado a 
praticar atos eventualmente necessários a manter-se a situação existente à data do sobrestamento 
das ações, o que levou o Juiz Substituto da 2- Vara a determinar que a FUNAI procedesse à 
retirada da Comunidade em cinco dias, restabelecendo a situação de fato preexistente, isto é, 
o confinamento dos índios em barracas instaladas em 3 hectares de terra.

A  remoção iminente foi motivo de desespero na Comunidade, que 
depois de tanto aguardar, não pretendia abrir mão de suas terras mais uma vez. Por isso, os 
integrantes da Comunidade enviaram ao Ministro relator da Reclamação uma mensagem, 
na qual revelavam com detalhes o seu sofrimento, concluindo com uma dramática súplica 
para que fosse reconhecido o seu direito de permanecer em suas próprias terras. A  mensa
gem foi trazida à apreciação do Ministro relator juntamente com um pedido formal para 
que fosse reconhecido o direito da Comunidade de permanecer na área em questão até o 
deslinde final da Reclamação.

Concomitantemente, o Ministério Público Federal requereu ao ilustre 
relator que fosse conferido efeito suspensivo à Reclamação, ponderando tratar-se de um 
paradoxo, em que existiam dois direitos opostos a clamarem por uma solução de emergên
cia, na qual a "espada forte da Justiça" precisava socorrer os índios ao invés dos bois.

Considerando a gravidade dos fatos e de suas prováveis conseqüênci
as, o Eminente Ministro Relator, no último dia 21 de novembro, reconheceu à Reclamante 
o direito de permanecer na área em questão até que fosse julgada a Reclamação, determi-
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nando que se informasse sobre esta decisão, o mais rápido possível, o Juiz da 1- Vara em 
Campo Grande, para que fosse suspensa a ordem de retirada da Comunidade e qualquer 
outro ato neste sentido.

A  Reclamação foi colocada em pauta para julgamento, assim como 
também o Mandado de Segurança em que é objeto o Decreto presidencial, devendo por
tanto serem ambos apreciados por essa Colenda Corte.

II - D O  O B JE T O  D A  R E C LA M A Ç Ã O

A Reclamação visa preservar a competência desse Egrégio Tribunal, 
usurpada pela decisão do Juízo da 2" Vara Federal em Campo Grande, que suspendeu os 
efeitos do Decreto expedido pelo Presidente da República para homologar a demarcação 
da Área Indígena de Sete Cerros.

Ressalte-se que a Ação Cautelar movida pela Sattin S/A e a liminar 
concedida pelo Juízo de 1® grau, além da Ação Ordinária (proposta posteriormente a título 
de principal), visam - e efetivamente o fazem -anular o reconhecimento do caráter indíge
na da Área de Sete Cerros, bem como afastar a imposição da proibição de permanência de 
não-índios dentro dos seus limites, prenunciados no capute  §2® do Art. 231 da Constitui
ção Federal, para cuja aplicabilidade e com base nos quais foi editado o referido Decreto 
de 01/10/93.

De fato, a determinação de desintrusão da área indígena integra o 
Decreto Presidencial de 01 /10/93, que ratifica o conteúdo da Portaria Ministerial expedida 
anteriormente, ambos em cumprimento à obrigação constitucional de demarcar e prote
ger as terras indígenas com vistas a garantir a posse permanente e o usufruto exclusivo à 
Comunidade que tradicionalmente as ocupam. Dispõe a Constituição Federal:

"Art. 231 - São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradi
cionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens.

§ 2® - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua 
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes." - (grifamos)

Estes dispositivos foram regulamentados pelo Decreto n® 22 de 
04/02/91, conforme previsto no capuí do Art. 19 da Lei 6.001/73:

"As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assis
tência ao índio, serão administrativamente demarcadas, de acordo com o 
processo estabelecido em decreto do Poder Executivo." - (grifamos)

O  processo administrativo de demarcação de terras indígenas no país, 
na forma do citado Decreto n® 22/91, compõe-se de diversas etapas, a começar pela iden-



tiíicação dos limites de determinada área no âmbito do órgão indigenista oficial, a ser 
posteriormente aprovada pelo Ministro da Justiça. O  M inistro, então, expedirá portaria 
declarando a mesma como de posse permanente da comunidade indígena interessa
da e determinando a sua dem arcação física . Ao final, de acordo com o Art. 9® do mesmo 
Decreto:

"A demarcação das terras indígenas, obedecido o processo administrativo 
deste Decreto, será submetida à homologação do Presidente da República."

A  homologação da demarcação de determinada área indígena pelo 
Presidente da República, último ato do processo administrativo (seguido apenas dos regis
tros no cartório imobiliário competente e no Departamento de Patrimônio da União), obvi
amente pressupõe estarem os índios na plena e exclusiva posse da mesma, condição para 
0 aperfeiçoamento jurídico do ato oficial de reconhecimento.

Ora, se a SATTIN S/A pretendia acautelar-se contra ato previsto em 
lei, que só poderia ser praticado por autoridade específica, no caso o Presidente da Repú
blica, 0 juízo natural teria que ser aquele previsto pela Constituição Federal - o Supremo 
Tribunal Federal, através de procedimento específico. Tanto a própria empresa reconhece 
cstc fato, que posteriormente resolveu impetrar o MS n® 21892-4, também em curso peran
te esse Colendo Tribunal, contra o mesmo Decreto de 01/10/93 do Presidente da Repúbli
ca, que homologou a demarcação da Área de Sete Cerros.

No MS n® 21892-4, após discorrer sobre várias ações judiciais existen
tes em torno da Área Indígena de Sete Cerros e, surpreendentemente, afirmar estar o Pre
sidente da República proibido de homologar a demarcação da mesma pela decisão liminar 
exarada pelo juízo de 1" instância, a Sattin S/A conclui pela ilegalidade do ato impugnado, 
entendendo vulnerada a garantia do seu direito de propriedade, e requer a cessação dos 
efeitos do citado Decreto.

Alinhando as cópias das iniciais e das decisões na Cautelar e Ordiná
ria em questão com a causa de ped ireo  pedido formulados no wr/f21892-4, temos então 
a simetria de todos, sintonizados pela finalidade última: suspender e afastar os efeitos do 
reconhecimento oficial do caráter indígena da Área de Sete Cerros, consubstanciado no 
Decreto de 01 /10/93 do Presidente da República.

Por isso, então, a Reclamação. O  Mandado de Segurança será julga
do por essa Colenda Corte, definindo-se a questão da legalidade do-ato presidencial e, 
conseqüentemente, a forma pela qual a autora do mesmo, Sattin S/A, poderá perseguir 
direito que porventura subsista a tal definição. Inobstante, persistirão as ações cujos obje
tos são idênticos ao do mandamus e uma decisão liminar, que, de antemão, não era 
cabível.

A  Comunidade Indígena pretende ver cassada, em definitivo, a deci
são mencionada, esperando sejam os autos das ações em questão avocados para análise 
desse Egrégio Tribunal.
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III - D A  U S U R P A Ç Ã O  D A  C O M P E T Ê N C IA  C O N S T IT U C IO N A L  D O  STF

O  Art. 1®, §1®da Lei 8.437/92 assim estabelece:

"Não será cabível no juízo de 1® grau, medida cautelar inominada ou a sua 
liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via dc mandado de 
segurança, à competência originária de tribunal."

Entendeu o legislador que quando a autoridade a qual expediu deter
minado ato merecer o privilégio de foro, assegurado pela Constituição, esse mesmo privi
légio consistirá em óbice a eventuais cautelas suspensivas por juízos incompetentes para o 
remédio constitucional. Não seria compreensível que uma autoridade, cuja competência 
estabelecida na Constituição não alcança, por exemplo, atos específicos do Presidente da 
República, a este venha impor decisões, ainda que respeitáveis, usurpando acompetência 
do Supremo Tribunal Federal.

O  ilustre processualista Galeno Lacerda, ao examinar as semelhanças 
e diferenças entre mandado de segurança e ação cautelar em matéria constitucional e 
processual, assim se pronuncia:

"embora não se apliquem às ações cautelares as regras de competência abso
luta por prerrogativas de função, específicas para o mandado de segurança, 
porque naquelas a pessoa da autoridade não está em causa, e sim o ato do ente 
público ou da pessoa jurídica por esta representada, ou responsável por seus 
atos, a verdade é quequando a cautela consistir na suspensão do ato, as liminares 
no mandado e na ação cautelar terão o mesmo efeito e se dirigem diretamente 
contra a autoridade. Por este motivo, por coerência com o sistema constitucio
nal e respeito ao princípio de harmonia dos poderes, não se admitirá, por exem
plo, que juiz de 1® grau suspenda em ação cautelar ato do Presidente da Repú
blica, embora possa decretar-lhe a nulidade em ação ordinária movida contra 
a União." (Comentários ao CPC, VIII Vol., Tomo I, pág. 187) - (grifamos)

A  medida cautelar não é, pois, sucedâneo do mandado de segurança. 
Contra ato supostamente ilegal ou abusivo de autoridade, o legislador criou o remédio 
adequado: o writ o f mandamus. No caso em tela, a adoção da medida cautelar em substi
tuição ao remédio constitucional, e mais ainda a concessão da liminar pleiteada, impor
tam, singelamente, invasão da competência do Supremo Tribunal Federal, pois que o seu 
objeto é ato de autoridade não jurisdicionada a juiz de 1 ® grau.

Subvertendo nosso sistema jurídico-processual, para usurpar a com
petência do Superior Tribunal de Justiça e principalmente do Supremo Tribunal Federal, 
infelizmente acumulam-se decisões de juizes monocráticos contra atos de autoridades de
les constitucionalmente não jurisdicionadas. Isso tem sedado mediante um breve artifício: 
basta que se rotule ação cautelar inominada para afrontar atos de Ministros de Estado e 
do Presidente da República. Dessa forma, vem-se deslocando impunemente a competên
cia constitucional dos tribunais superiores do país para o juízo de 1® grau, a despeito do 
disposto nos Arts. 102 e 105 da Constituição brasileira.
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Há registros de vários mandados de segurança interpostos perante esse 
Colendo Tribunal contra atos do Presidente da República que homologam demarcações de 
terras indígenas no país. Em sua grande maioria, são pessoas físicas ou jurídicas que reivin
dicam o domínio sobre tais terras e, portanto, pretendem a anulação do ato.

Ocorre, que o entendimento dessa Egrégia Corte tem sido pacífico em 
denegar os mandamus, ressalvando aos impetrantes as vias ordinárias. Pela via ordinária, 
porém, não pode jamais o interessado buscar sustar liminarmente os efeitos do decreto de 
homologação. Pode tão somente discutir o pretenso domínio. Trata-se de usar o instru
mento jurídico sem subversão à competência originária do Supremo Tribunal Federal para 
discutir a validade do ato presidencial. Além disso, a discussão no Juízo monocrático acer
ca do domínio há que, a priori, enfrentara nulidade prevista no Art. 231, §6® da Constitui
ção Federal.

"São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham 
por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este 
artigo (terras tradicionalmente ocupadas pelos índios}, ou a exploração... " 
(grifos e parênteses nossos)

No caso em tela, a SATTIN S/A certamente optou pelo artifício da 
cautelar inominada com o intuito de conseguir um juízo mais favorável. Portanto, forçou 
indevidamente o deslocamento para instância inferior da atribuição constitucional afeta à 
essa Corte Suprema, diante da probabilidade de ter por ela denegada a única via apropria
da ao seu pedido - o wnt o f  mandamus.

IV  - D A  C O M U N ID A D E  IN D ÍG E N A  DE SETE C ER R O S

A situação fundiária contemporânea dos Guarani no Mato Grosso do 
Sul está diretamente relacionada com a idéia, amplamente disseminada durante longo pe
ríodo de nossa história, de que se deveria concentrarem espaços únicos os núcleos indíge
nas existentes em uma determinada circunvizinhança. Foi este exatamente o alicerce da 
política implantada pelo antigo Serviço de Proteção aos Índios (SPI) na região, por meio da 
qual famílias inteiras, que haviam conseguido permanecer até então em suas terras de 
ocupação exclusiva, foram removidas e instaladas em reservas, liberando-se assim os seus 
territórios tradicionais para a exploração agropecuária.

Este processo, que gerou o inchamento artificial de antigas aldeias, 
desrespeitou completamente os padrões sócio-culturais dos Guarani, que quase sempre 
retornavam aos territórios tradicionais, preferindo permanecer aí apesar da violência e da 
perseguição dos "novos donos das terras". Tragicamente, a União Federal passou quase 
cinqüenta anos sem tomar qualquer providência quanto à demarcação das áreas indígenas 
naquela região, permitindo um acúmulo de problema e conflitos complexos de serem re
solvidos.

Foi somente após a promulgação da Constituição de 1988 que a União 
e a FUNAI passaram a buscar soluções efetivas para a situação dos Guarani no Mato Gros
so do Sul, já desesperançosos diante da invasão e descaracterização de seu habitat, quase
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sempre transformado em pastagens. Havia então uma preocupação muito grande com a 
proliferação de suicídios entre os membros do povo Guarani, amplamente noticiado pela 
imprensa no Brasil e no exterior.

Em 1991, finalmente a FUNAI tomou providências quanto ao proces
so de reconhecimento da Área Indígena de Sete Cerros. A  esta altura, porém, a Comunida
de Indígena tinha sido integralmente expulsa de seu território, sendo compelida a perma
necer fora dele por temer as ameaças dos empregados da empresa que a partir de 1976 
passara a ocupar ilegalmente aquelas terras - a Sattin S/A.

A Área Indígena foi demarcada, dando causa à decisão judicial que é 
hoje objeto de apreciação por essa Colenda Corte. A  Comunidade Indígena foi mais uma 
vez vítima de um sistema estranho a seus padrões sócio-culturais, que a impediu de ocupar 
0 seu território apesar de reconhecido administrativamente - a tendência da Justiça Federal 
no estado do Mato Grosso do Sul tem sido a de proteger preventivamente a pretensa posse 
dos particulares até a solução final dos processos, tudo com base na existência de tílulos 
dominiais, a despeito dos argumentos que apontam para a nulidade absoluta dos mesmos 
à luz das disposições constitucionais.

A  propósito, a decisão judicial na ação possessória não poderá desfa
zer o Decreto do Presidente da República que homologou a demarcação da Área Indígena 
de Sete Cerros. Outrossim, ainda que, em hipótese extremada, ao final se considere que 
houve vícios formais no procedimento administrativo de demarcação da mesma, em não 
se podendo negar a existência da Comunidade Indígena na região, a solução adequada 
será a condenação da União Federal, que ocupou terras não indígenas e deve indenizar, de 
forma plena e justa, os proprietários desapossados.

V - C O N C L U S Ã O

A medida ora em exame visa fundamentalmente preservar a compe
tência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os mandados de 
segurança contra ato do Presidente da República (Art. 1 0 2 ,1, "d" da CF). Não é admissível 
que a decisão liminar proferida em 1" instância mantenha-se suspendendo a validade do 
Decreto presidencial de homologação da Área Indígena de Sete Cerros, devendo, pois, ser 
cassada e os autos em questão avocados para análise desse Egrégio Tribunal, com o fito de 
resguardar a ordem jurídico-processual.

Brasília, 28 de novembro de 1994.

Ana Valéria Nascimento Araújo Leitão 
OAB/DF 10.918
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Uoc. I.>: Apelação 'ntrrpiiit.i pel.idomiinidadi' Indígena de |at*ujpiré 
cofitra S L M iten ça  de Juí/ estadual do Mato Grosso

EX M O . SR . D R .J U IZ  D E D IR E IT O  D A  C O M A R C A  D E IG U A T EM I

ACO M UN ID AD E INDÍGENA DE JAGUAPIRÉ, índios Guarani 
do grupo Kaiowá, brasileiros, domiciliados na Área Indígena de Jaguapiré, município de 
Tacuru, estado do Mato Grosso do Sul, na qualidade de ASSISTENTE LITISCO N SO RCIAL, 
devidamente admitida nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (Processo Cível 
n® 052/87) movida por O CTÁVIO  JUN Q UEIRA LEITE DE MORAES e ELZA JUN Q UEIRA 
LEITE DE MORAES contra a FUN DAÇÃO  NACIONAL DO  ÍN D IO  - FUNAI, inconformada 
com a R. sentença de fls. 624 e seguintes, que lhe íoi adversa por julgar procedente o 
pedido do Autor, vem, pelos seus advogados abaixo assinados, nos termos dos Arts. 513 e 
514 do Código de Processo C ivil (CPC), dela interpor o presente

RECURSO DE APELAÇÃO

para o Egrégio Tribunal de justiça desse estado, de acordo com as razões aduzidas em anexo.

Outrossim, informa a V . Exa. que constituiu novos advogados, 
anexando devidamente o instrumento de mandato a esta peça (Docs. 1 a/b), tendo em vista 
ter 0 seu antigo procurador, Dr. Jorge Nei Corrêa Rodrigues, falecido em virtude de recente 
acidente de trânsito (Doc. 2).

Dessa forma, requer que V. Exa. se digne dc receber o seu Apelo 
nos seus efeitos legais, intimando-a a efetuar o preparo nos moldes do Art. 519 do CPC, para 
que, atendidas as formalidades de estilo, seja o mesmo encaminhado à Superior Instância.

Termos em que.
Pede Deferimento e Juntada.

De Brasília para Iguatemi, 06 de julho de 1992.

ANA VALÉRIA D O  NASCIMENTO ARAÚJO RAIM UNDO SÉRGIO BARROS LEITÃO 
OAB/RJ 53.573 OAB/CE 5.666
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RAZOES D O  APELANTE

Processo n® 052/87
Ú n ica  V a ra  da C o m arca  de Iguatemi
A P E LA N T E : Comunidade Indígena de Jaguapiré
A P E L A D O S : Octávio Junqueira Leite de Moraes e s/m

Egrégio Tribunal:

A  COMUNIDADE INDÍGENA DE JAGUAPIRÉ, pelos seus advogados 
abaixo firmados, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE movida por OCTÁVIO  
JUN QUEIRA LEITE DE MORAES E ELZA JUNQUEIRA LEITE DE MORAES conlra a FUN DA
ÇÃO  NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, inconformada com o R. decisório de fls. 624 e 
seguintes, que lhe foi adverso, vem apresentar tempestivamente as suas Razões de Recur
so, aduzindo o que se segue:

B R EV E  H IS T Ó R IC O  D O S  FA TO S  E D A  D EC IS Ã O  R E C O R R ID A :

Os ora Apelados ajuizaram a presente Ação de Reintegração de Posse 
cumulada com pedido de perdas e danos, alegando serem senhores e possuidores de uma 
área de 4.684,4136 ha. no município de Tacuru, denominada "Fazenda São José", a qual 
teria sido invadida por famílias indígenas em 27 de abril de 1986, que nela se fixaram, 
destru indo cercas e divisões internas de pastagens, apossando-se de aproximadamente 700 
hectares no sul daquela propriedade. Para tanto, trouxeram aos autos título de domínio do 
referido imóvel e o testemunho de amigos e empregados da fazenda, que informam terem 
sido chamados a verificar {ou, em alguns casos, terem ouvido falar), durante um jogo de 
futebol, que alguns índios desenvolviam atividades em determinada área daquela fazenda.

Na audiência prévia de justificação, foi concedido mandado liminar 
de reintegração de posse pelo Magistrado presidente do feito. A FUNAI agravou desta 
decisão, alegando, dentre outros motivos, a incompetência da Justiça Estadual para apreci
ar a questão, em face do indiscutível interesse da União. Esse Tribunal dejustiça, no entanto, 
considerou ser a Justiça Estadual competente, anulando, por outro lado, parte do processo em 
razão da não intervenção do Ministério Público no feito. Tendo havido nova audiência de 
justificação , foi mais uma vez deferida a liminar de reintegração de posse. Desta feita, a 
medida foi efetivamente cumprida, tendo sido a Comunidade Indígena removida do local.

Na fase probatória, além dos testemunhos já mencionados e de terem 
sido também ouvidos alguns índios, que afirmaram ser aquela região de posse imemorial 
de seu povo, íoi realizada perícia por um engenheiro c ivil, Euclides Lopes Martins.



A Procuradoria da República, após a promulgação da nova Constitui
ção Federal (outubro de 1988), requereu fosse declinada a competência em favor da Justiça 
Federal, com base no Art. 109, XI daquela Carta, com o que concordou o Ministério Públi
co Estadual. O  MM. Juiz de Iguatemi julgou-se, então, incompetente para proceder no feito, 
determinando fosse o mesmo remetido à Justiça Federal.

Dessa decisão, agravaram os ora Apelados, tendo esse Tribunal dejusti
ça novamente entendido ser a Justiça Estadual competente, apesar do manifesto interesse da 
União. Ato contínuo, o MM. Juiz de Iguatemi requereu ao Juiz Federal a devolução dos 
autos, 0 que ocorreu sem qualquer pronunciamento desse último.

A partir daí, a Comunidade Indígena de Jaguapiré manifestou interesse 
no feito, tendo sido nele admitida como "assistente litisconsorcial em prol da FUNAI". Em 
sua alegações finais, e atendendo a requerimento do representante do Ministério Público 
Estadual, trouxe aos autos farta documentação comprobatória do consenso histórico acerca 
da imemoriaÜdade da posse indígena sobre a área de Jaguapiré e da existência de processo 
administrativo, no âmbito da FUNAI, referente à sua demarcação, requerendo fosse realiza
da uma perícia antropológica. Este pedido, no entanto, foi indeferido.

O  Promotor de Justiça em Iguatemi, por duas vezes, manifestou nos 
autos a sua certeza sobre a competência da Justiça Federal para julgar o feito, além de, no 
mérito, opinar pela improcedência do pedido dos ora Apelados por não terem estes prova
do os fatos constitutivos de seu direito.

Não obstante, no dia 01 de junho último, o MM. Juiz de Iguatemi 
prolatou sentença, determinando a reintegração definitiva dos ora Apelados na posse da 
área em questão. Contra essa decisão se insurge a Apelante, pelos motivos que expõe a 
seguir.

PRELIMINARMENTE

D A  T E M P E S T IV ID A D E  D O  R E C U R S O :

A CO M U N IDADE IN D ÍGEN A DE JAGUAPIRÉ foi admitida nos autos 
da presente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE na qualidade de Assistente Litisconsorcial 
em prol da FUN DAÇÃO  NACIONAL D O  ÍNDIO (Ré), conforme a decisão proferida às fls. 
22 a 23v. dos autos do pedido de assistência apensados a estes.

Acerca dos prazos para os litisconsortes, dispõe o Art. 191 do CPC:

"Quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-ão conta
dos em dobro os prazos para contestar, para recorrer e, de modo geral, para 
falar nos autos".

Os doutrinadores entendem que este princípio aplica-se também ao 
assistente, aos opostos e ao denunciado. Com maior razão ainda, estendem-no ao assisten
te litisconsorcial (ou assistente qualificado), que é equiparado ao litisconsorte em tudo o
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que se refira à defesa do seu direito (CELSO AGRÍCO LA BARBI, Comentários ao CPC, vol.l, 
3" edição, Forense, 1983, página 300 e E.D. M ONIZ DE ARAGÃO, mesma obra, vol. II, 4- 
edição, Forense, 1983, página 151).

Que os procuradores da Comunidade Indígena de Jaguapiré não eram 
e nem são os mesmo que advogam pela Fundação Nacional do índio é fato incontestável, 
conforme a procuração já anexada aos autos e aquela que ora se traz.

Portanto, não há dúvidas de que contar-se-á em dobro o prazo para a 
ora Apelante recorrer da r. decisão proferida em 01/06/92, que só foi publicada no Diário 
de Justiça desse estado em 10/06/92. Tempestivo, portanto, o presente recurso.

D A  IN C O M P E T Ê N C IA  A B S O L U T A  D O  JU ÍZ O  A  Q U O :

O  Código de Processo Civil adotou três critérios para determinação da 
competência interna: o objetivo, o territorial e o funcional. No caso em tela, importa-nos 
o critério objetivo, extraído da natureza da causa, e que define a competência em razão da 
matéria, do valor ou da qualidade das pessoas.

Dispõem os Arts. 91 e 111 do CPC:

"Art. 91 - Regem a competência em razão do valor e da matéria as normas de 
organização judiciária, ressalvados os casos expressos neste Código".

"Art. 111 - A  competência em razão da matéria eda hierarquia é inderrogável 
por convenção das partes..."

A  competência em razão da matéria é aquela em que se tem em vista 
a natureza da questão ajuizada, por exemplo, direito de família, acidente de trabalho, 
registros públicos e outros, como em nosso caso, os direitos Indígenas. Com o dispositivo 
do Art. 111, a lei considerou a competência fixada em razão da matéria como absoluta (ou 
inderrogável), ou seja, aquela que não pode ser modificada nem mesmo por acordo entre 
as partes.

Vejamos ainda o art. 113 do mesmo diploma legal:

"A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, 
em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção".

A  questão da competência absoluta é de tal importância que a lei 
considera anulável a sentença proferida por juiz absolutamente incompetente, ensejando 
sua rescisão mesmo depois de esgotados todos os recursos, por via da ação rescisória (CPC, 
Art. 485, II). E, portanto, VÍCIO da maior gravidade. E diante de nulidade absoluta, não há 
sequer que se falar em preclusão para suscitá-la.

A Constituição Federal, em seu Art. 1 0 9 ,1 e XI, estabeleceu:



"Aos juizes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal 
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, 
exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à justiça Eleito
ral e à justiça do Trabalho;
XI - a disputa sobre direitos indígenas." (griíos nossos)

Primeiramente, importa dizer que a jurisprudência tem entendido que 
"as fundações públicas federais, como entidades de direito privado, são equiparadas às 
empresas públicas, para osefeitosdo Art. 109, Ida Constitu ição da República" (TEOTÔNIO 
NEGRÃO, CPC e legislação processual em vigor, 21" edição, Ed. Revista dos Tribunais, 
1991, nota 109:14, pág. 32). Aplica-se, portanto, também à Fundação Nacional do índio, 
contra quem se moveu a presente Ação, este dispositivo, o que quer dizer que, se motivo 
outro não houvesse, este seria suficiente para impor a competência da justiça Federai no 
caso. Isto, sem falar que a própria Uniào manifestou devidamente, às fls. 249/250, o seu 
interesse no feito, o que, por si só, é o bastante.

Ocorre que, acima de tudo, tratamos aqui de disputa sobre direitos 
indígenas, já que se discute ser a posse sobre determinada terra indígena ou não. A  posse 
indígena, no caso, inclusive, já foi devidamente reconhecida por meio da Portaria do Mi
nistro da justiça n® 244, de 20/05/92, que a Apelante traz à apreciação desse Tribunal (Doc. 
3), informando, desde já, nos moldes do Art. 517 do CPC, que não o fez antes, tendo em 
vista que na data em que tal ato foi publicado, estes autos encontravam-se conclusos para 
sentença com o MM. Juiz a quo.

Ainda que não houvesse a referida Portaria, vale salientar que a Cons
tituição Federal reconheceu aos índios direitos originários sobre as terras que ocupam (Art. 
231, caput), desvinculando, portanto, o ato de reconhecimento formal do direito propria
mente dito. Esta interpretação, inclusive, já tinha guarida no texto da Constituição anterior, 
razão pela qual a Lei 6.001/73 (Estatuto do índio) incorporou o seguinte princípio:

"Art. 25 - O reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse 
permanente das terras por eles habitadas, nos termos do artigo 198, da Cons
tituição Federal, independerá de sua demarcação, e será assegurado peto ór
gão federal de assistência aos silvícolas, atendendo..."

Isto quer dizer que a competência da Justiça Federal se impõe a priori 
em todos os casos em que estejam envolvidos direitos indígenas. A conseqüência imediata 
deste princípio é que, em havendo discordância quanto a tal competência, é a própria 
Justiça Federal, quando não o Tribunal Regional Federal, quem deverá pronunciar-se a 
respeito.

Uma análise minuciosa destes autos, faz-nos crer que não bastaram 
todos os apelos para queo Juiz a quo declinasse da competência em prol da Justiça Federal 
-e le  prosseguiu no feito até julgar a questão. Infelizmente, fê-lo sem atentar para a clareza 
da circunstância que originou todo este processo - a tentativa de fazer crer que os índios 
não tinham qualquer direito, por ele indevidamente acatada. O  fato de ser ele autoridade
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absolutamente incompetente, porém, enseja a anulação da sentença ora recorrida e de 
todos os demais atos pertinentes.

D A  IM P O S S IB IL ID A D E  JU R ÍD IC A  D O  P E D ID O  P O S S E S S Ó R IO :

O  Ministro de Estado da Justiça, Dr. Célio Borja, assinou, em 20 de 
maio último, a Portaria n® 244, que declara como de posse permanente indígena a Área 
Indígena Jaguapiré (Doc. 3, já mencionado). Conforme a referida Portaria, a Área Indígena 
jaguapiré está localizada no município de Tacuru, estado do Mato Grosso do Sul, com 
superfície aproximada de 2.089 hectares, englobando a totalidade da áreaobjeto da deci
são ora recorrida.

O  processo de reconhecimento de terras indígenas no Brasil rege-se, 
hoje, pelos dispositivos do Decreto n® 22, de 04/02/91, do Poder Executivo, ;-.a forma do 
que estabelece a Lei 6.001 de 19/12/73 (Estatuto do índio), subdividindo-se em diversas 
etapas: a demarcação das terras indígenas é precedida pela identificação realizada por um 
Grupo Técnico, formado por técnicos especializados do órgão indigenista federai, sob a 
coordenação de um antropólogo, os quais procedem ao levantamento preliminar dos limi
tes da área indígena em questão, através de estudos etnohistóricos, sociológicos, cartográficos 
e fundiários. Terminada a identificação, o processo deve ser encaminhado ao presidente 
daquele órgão, que o aprova e faz publicar no Diário Oficial da União. Após esta publica
ção, o processo de demarcação é remetido ao Ministro da Justiça, que, em o aprovando, 
expede Portaria declarando os limites da terra indígena e determinando a sua demarcação. 
O  órgão indigenista procede, então, à demarcação física da terra em questão, submetendo- 
a, por fim, à homologação do Presidente da República e efetuando o competente registro.

Trata-se de um processo longo e de natureza declaratória. As Consti
tuições brasileiras, desde a de 1934, reconhecem aos índios a posse dos territórios por eles 
originária e efetivamente habitados, tendo especialmente a Constituição de 1988, no §1® 
de seu Art. 231, definido os elementos que configuram tal posse, assegurando tratar-se este, 
como já dito, de um direito originário. Ocorrendo, pois, os elementos, a posse indígena 
existe e se legitima independentemente de qualquer ato constitutivo. A  demarcação é, 
assim, mero ato declaratório, cujo objetivo é precisar a real extensão da posse para assegu
rar a plena eficácia do dispositivo constitucional, que impõe ao Estado a obrigação de 
protegê-la.

Ato declaratório proferido pela autoridade competente, constitui-se, 
portanto, a Portaria n® 244/92 no documento hábil de reconhecimento da posse da Comu
nidade Indígena de Jaguapiré por parte do Estado. Como tal, impede a concessão de inter
dito possessório, na forma do §2® do Ari. 19 da Lei 6.001/73, que dispõe expressamente:

"§2® - Contra a demarcação processada nos termos deste artigo não caberá a 
concessão de interdito possessório, facultado aos interessados contra ela re
correr à ação petitória ou à demarcatória." (grifos nossos)

Como se vê, entendeu o legislador que o ato de reconhecimento da 
posse indígena se sobrepõe a qualquer outro, indicando que conlra este não cabem discus-



sões nos limites das ações possessórias, admitidas tão somente aquelas que se refiram ao 
pretenso direito de propriedade do interessado. Isto decorre de dispositivo constitucional, 
ora consubstanciado no §6® do Art. 231 da Carta Magna, que estabelece a nulidade e a 
extinção dos efeitos jurídicos de qualquer ato que tenha por objeto a posse das terras 
ocupadas pelos índios.

Assim tem sido, também, o entendimento dos Tribunais, como se pode 
observar através da interpretação dada pelo então Tribunal Federal de Recursos, posterior
mente mantida pelo Supremo Tribunal Federal, respectivamente através dos votos dos Mi
nistros W ILLIAM  PATTERSON E MOREIRA ALVES:

... "O interdito proposto teria vida efêmera ante as disposições do art. 19, 
parágrafo segundo, da Lei n® 6001, de 19 de dezembro de 1973. Por força da 
regra inserida no citado édito, que reputamos constitucional, ex w do art. 4®, 
inciso IV e 198, da Carta Maior, contra a demarcação promovida pela FUNAI 
não cabe interdito possessório mas tão somente, conforme o caso, ação petitória 
ou demarcatória.
A intenção do legislador aqui foi exatamente impossibilitar medidas judici
ais, de caráter urgente, capazes de obstacular a ação administrativa do Esta
do na execução dos serviços de demarcação sob a forma estabelecida em 
decreto do Poder Executivo. Quis com isso dizeraquele queo ato de demar
car-se áreas consideradas terras indígenas ou as destinadas "à posse e ocu
pação pelos índios..." não constitui ato turbativo dc posse, embora se facu Ite 
ao proprietário o uso das ações petitórias ou demarcatórias, após concluída a 
demarcação administrativa, como forma de proteção ao seu direito de propri
edade." (R.T.J. 107/805) - (grifos nossos)

Ao pretenso interessado cabe, por força de lei, perseguir o seu direito 
por qualquer via que não a possessória, sob pena de ser este declarado carecedor do 
direito dc ação em face da impossibilidade jurídica do pedido, dando causa à extinção do 
processo nos moldes do Art. 267, VI do CPC.

A  doutrina vem tentando construir um conceito de possibilidade jurí
dica, que encampe as previsões do ordenamento jurídico sem deixar de lado as possíveis 
lacunas da lei. Isto porque, não basta dizer que a possibilidade jurídica se encerra nos 
limites das providências consentidas pela lei - ela há que ir mais além. Contudo, dada a 
extensão que este conceito tomaria, tem-se optado por precisá-lo por exclusão, isto é, pela 
afirmativa da inexistência de uma previsão legal que torne o pedido inviável. Dessa forma, 
apenas haverá impossibilidade jurídica se a lei vetar tal pedido, caso em que faltará uma 
das condições da ação. Senão vejamos:

" ... Sendo a ação o direito públ ico subjetivo de obter a prestação jurisdicional, 
o essencial é que o ordenamento jurídico não contenha uma proibição ao 
seu exercício; aí, sim, faltará a possibilidade jurídica." (E .D . M ONIZ DE 
ARAGÃO , Comentários ao Código de Processo C ivil, Vo l. li, 4" edição, Fo
rense, 1983, pág. 524) - (grifos nossos)
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"... Quando se fala na previsão em abstrato do pronunciamento pretendido, 
ou no veto que lhe seja aposto, não é considerado o tipo processual de sen
tença a que o autor visa, mas a solução por ele pleiteada para a composição 
da lide...
. .. O  que se tem de levar em conta é o tipo de solução que o autor busca para 
compor a lide, ou seja, a sentença, considerada como ato estatal que define o 
litígio quanto ao mérito - vel condemnatione, vel absolutione contingit." (idem, 
pág. 527)

De fato, se a obrigação de demarcar as terras indígenas advém da lei, 
a concessão de interdito possessório obstaria o cumprimento de um dever legal. Outra tem 
que ser, portanto, a via processual utilizada pelo interessado para pleitear o que achar de 
direito. Aduza-se a isso o que a jurisprudência tem fartamente entendido:

"CON STITUCIO NAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TERRAS INDÍGENAS. 
POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
- Inocorre cerceamento de defesa quando as questões de fato agitadas no 
processo se encontram provadas por Via documental, autorizando o julga
mento antecipado da lide.
- E impossível a constituição do direito de posse por particular sobre gleba 
ocupada por comunidade indígena desde tempos imemoriais.
- Reconhecida em outra ação judicial que a área em que pretendem ter posse 
os autores integra reserva indígena, constatada em procedimento administra
tivo regular, nega-se a proteção possessória.
- Apelação desprovida.
(ac. unân. da 3" Turma do TRF 1" Região, de 20/06/90, na A p .C ív . 
89.01.221411-PA, rei. ju iz Vicente Leal, Apite. Valdemar Flanneman e ou
tros, Apido. FUNAI e União Federal) - (grifos nossos)

Destaque-se do voto proferido pelo ilustre ju iz relator da decisão aci
ma citada, Dr. V ICEN TE LEAL, as considerações do eminente M inistro W ILLIAM  
PATTERSON, por ele adotadas como razão de decidir:

"Para que os Autores pudessem acionar, com reivindicação dc direitos, ale
gando posse, necessitariam comprovar que a área ocupada não estava 
encravada na reserva. Ao contrário, nenhuma dúvida parece existir quanto 
ao alcance da reserva às terras ocupadas, o que, de pronto, configura irregu
laridade na posse, não podendo esta, assim, servir de amparo a pleito dessa 
natureza." (idem) - (grifos nossos)

A recente Portaria n® 244/92, já cilada, declara como de posse perma
nente indígena a totalidade da área reivindicada pelos Apelados, pretensão esta, que foi 
reconhecida pela sentença que deferiu-lhes a reintegração definitiva na posse. Aquela pre
tensão, na forma em que se deu, fere frontalmente os dispositivos legais supra menciona
dos, além de contrariar o mais moderno entendimento da doutrina e da jurisprudência 
sobre o assunto. Da impossibilidade jurídica do pedido inicial decorreu a ilegalidade da 
decisão ora recorrida, que merece, por isso mesmo, ser reformada.
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D A  N A T U R E Z A  JU R ÍD IC A  D O  BEM  O B JE T O  D A  L ID E :

A Constituição Federal de 1988, bem como todas as anteriores desde 
1934, inclui entre o rol de bens da União (Art. 20, XI), as terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios, entendidas como tais aquelas do seu Art. 231, §1®. A  outorga constitucional 
dessas terras ao domínio da União, cria, no dizer do Prof. JOSÉ AFO N SO  DA SILVA, uma 
"propriedade vinculada ou propriedade reservada rom o fim de garantir os direitos dos 
índios sobre ela" {in Curso de Direito Constitucional Positivo, 7" edição, Ed. Revista dos 
Tribunais, 1991, pág. 717).

Diz-se vinculada a propriedade por ler a norma constitucional nela 
embutido a obrigatoriedade do respeito aos direitos indígenas, reconhecidos pela própria 
Constituição como originários, o que consagrou, como fonte primária e congênita da 
posse territorial, o princípio de que são os índios os primeiros e naturais senhores da 
terra.

O  Código C ivil, em seu Art. 65, classifica os bens dc acordo com os 
títulos que a eles correspondem:

"São públicos os bens do domínio nacional pertencentes à União, aos Esta
dos, ou aos Municípios. Todos os outros são particulares, seja qual fora pes
soa a que pertencerem."

Sendo as terras indígenas de domínio da União, adquirem portanto, 
para efeitos de classificação geral, o caráter de bens públicos. Como tais, revestem-se das 
mesmas características daqueles, quais sejam: são inalienáveis, impenhoráveis, conseqüen
temente não sujeitas à oneração por penhor, anticrese ou hipoteca, e os direitos sobre as 
mesmas são imprescritíveis. Da inalienabilidade e imprescritibilidade decorre também 
não ser possível invocar sobre as terras indígenas a usucapião. Isto porque, se são as terras 
indígenas inalienáveis na origem, segue-se que ninguém as pode adquirir. Conforme ensi
na HELY LOPES MEIRELLES, in Direito Administrativo Brasileiro, 14" edição, Ed. Revista 
dos Tribunais, 1988, pág, 447:

..."É  princípio jurídico, de aceitação universal, que não há direito contra di
reito, ou, por outras palavras, não se adquire direito em desconformidade 
com o Direito."

De fato, consagrou a Constituição de 1988 a ocupação indígena como 
fonte primeira do direito à posse territorial, contra o qual não se sobrepõe nenhum outro.
Da identificação do caráter indígena de uma determinada terra decorre, também por impo
sição constitucional, o domínio da União sobre a mesma. Daí ser evidente que ninguém 
pode afirmar-se proprietário de uma lerra indígena, tampouco possuidor - se a posse é o 
exercício de poderes ostensivos sobre determinada coisa, com o intuito de conservá-la e 
defendê-la, não há que se falar em posse de quem quer que seja sobre terra indígena. 
Quaisquer destes atos não seriam mais que mera detenção, quando não, ocupação, ou 
ainda, invasão.
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NO M ÉRITO

Primeiramente, vale ressaltar que todo o presente processo se baseou 
na afirmação dos Autores, ora Apelados, de que os índios invadiram a terra da qual tinham 
posse. Estes, os índios, quando se lhes permitiu falar no processo, seja como testemunhas 
arroladas pela Fundação Nacional do índio (Ré) ou após a admissão da Comunidade de 
Jaguapiré na qualidade de Assistente Litisconsorcial, não só negaram veementemente aquela 
invasão, como afirmaram que ali viveram desde tempos imemoriais, tendo, naquele local, 
nascido e vivido seus ancestrais.

A ) D O  Ô N U S  D A  P R O V A : A  FA LTA  D E P R O V A  DE PO SSE A N T E R IO R

Se não bastassem as preliminares que desde logo fulminam o pedido 
dos Apelados, estes, na qualidade de promoventes de interdito reintegratório, não se 
dcsincumbiram do ônus de provar a sua posse anterior, o que desatende a essa verdadeira 
condição específica da ação reintegratória, imposta pelo Alt. 927, i do CPC.

Para comprovar a sua pretensa posse, apresentaram os Apelados, títu
lo de domínio do imóvel - não se discutem aqui os efeitos de tal título, embora sejam nulos, 
como já mencionamos, de acordo com o Art. 231, §6® da Constituição Federal, mas tão so
mente a fragilidade da argumentação e da prova. O  que dizer, então, de provas testemunhais 
que se limitam a depoimentos de empregados da fazenda dos Apelados e de alguns amigos 
que ouviram falar de que certos índios estariam promovendo atividades em área que conhe
ciam pertencer à fazenda? Nas palavras do ilustre Prof. CAIO M ÁRIO DA SILVA PEREIRA:

"... 0 julgamento da posse não pode ser distorcido pela invocação da propri
edade..." (Instituições de Direito C ivil, Ed. Universitária, Vol. IV, 2" edição. 
Forense, 1991, pág. 54) - (grifos nossos)

Isto porque, ainda que por hipótese, há sempre a possibilidade de ter 
0 autor da possessória adquirido título de uma área, por exemplo, ocupada por índios 
desde tempos imemoriais - fato este mais que comum na história de nosso país - sem nunca 
ter exercido posse sobre a mesma.

Verdade é, ilustres julgadores, que, no caso em tela, os Autores, ora 
Apelados, jamais conseguiram provar a posse alegada, o que, aliás, não seria mesmo pos
sível pelo simples fato de que a área de Jaguapiré é território de ocupação tradicional dos 
índios Guarani/Kaiowá, razão pela qual não pode ser objeto de posse de quem quer que 
seja. Como já se viu, em sendo a área indigena, admite-se, no máximo, falarem ocupação 
por terceiros, os quais, se não existissem as questões preliminarmente suscitadas, só por 
este motivo já careceriam do direito de mover quaisquer açÕes possessórias.

B) D A  N EC ESS ID A D E  D A  P R O V A  A N T R O P O L Ó G IC A : C E R C E A M E N T O  DE 
D EFESA

Além deter recebido e julgado pedido juridicamente impossível, sob 
provas deficientes, o MM. Juiz a quo desprezou a necessidade da perícia antropológica.
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Ensina o Prof. JOSÉ AFONSO DA SILVA, que a posse indígena extrapola a órbita do Direi
to Privado, já que:

" ... não é e nunca íoi uma simples ocupação da terra para explorá-la, mas 
base de seu habitat, no sentido ecológico de interação do conjunto de ele
mentos naturais e culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da 
vida humana." (Curso de Direito Constitucional, Ed. Revista dos Tribunais, 7- 
Edição, pág. 720) (grifo no original)

Nesta linha de raciocínio, leciona ISMAEL MARINHO FALCÃO, in verbis:

"A posse indígena, pois, traz uma conotação diferente em seu conceito da 
conotação emprestada à posse civilista e à posse agrarista...
... é caracterizada pela ocupação efetiva da terra por parte do elemento 
silvícola ou indígena, ocupação que haverá de se comportar de acordo com 
os usos, costumes e tradições tribais, vale dizer, não é apenas indígena a 
terra onde se encontra edificada a casa, a maloca ou a taba indígena, como 
não é apenas indígena a terra onde se encontra a roça do índio. Não. A posse 
indígena é mais ampla e terá que obedecer aos usos, costumes e tradições 
tribais, vale dizer, o órgão federal de assistência ao índio, para poder firmar 
a posse indígena sobre determinado trato de terra, primeiro que tudo, terá 
que mandar proceder ao levantamento destes usos, costumes e tradições 
tribais a fim de coletar elementos fáticos capazes de mostrar essa posse indí
gena no solo, e será de posse indígena toda a área que sirva ao índio ou ao 
grupo indígena para caça e pesca, para coleta de frutos naturais, como aquela 
utilizada com roças, roçadas, cemitérios, habitação, realização de cultos tribais, 
etc., hábitos que são índios e que, como tais, terão de ser conservados para 
preservação da subsistência do próprio grupo tribal." (O Estatuto do Indio 
Comentado, Livraria Acadêmica Ltda, 1985, pág. 65) - (grifos nossos)

A Comunidade Indígena de Jaguapiré, ora Apelante, quando de sua 
primeira manifestação no processo - em alegações finais, contrapôs-se diretamente aos 
argumentos até então apresentados pelos Apelados, formulando pedido no sentido de que 
fosse realizada uma perícia antropológica, meio mais adequado de provar a sua posse 
permanente sobre a área em litígio. Em seguida, juntou aos autos uma série de documen
tos, dentre os quais, a Portaria PP/n® 032/91 (fls. 570), por meio da qual a FUNAI constituiu 
um Grupo Técnico que tinha por objetivo dar prosseguimento aos processos de demarca
ção das terras Guarani/Kaiowá (inclusive Jaguapiré), até então não solucionados por pro
blemas de ordem unicamente administrativa.

Ocorre que, acerca dessa documentação e pedido, pronunciou-se o 
MM. ju iz a quo, em sua sentença, da seguinte forma (fls. 629):

"Os documentos juntados à posteriori por mera liberalidade do juízo (ís. 373 
usque 597), em nada modifica o convencimento deste magistrado, vez que, 
a Requerida, representante dos indígenas, nào juntou qualquer documento 
com a Contestação de fs. 187/191, ao depois na especificação de provas (fs.
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211), pugnou, tão somente, por depoimentos testemunhais e, finalmente, quan
do da realização da perícia técnica, não indicou assistente técnico, como 
também não impugnou o Laudo de fs. 248/251 apresentado, sendo, pois, 
extemporânea, o requerimento da Assistente Litisconsorcial de fs. 352/356 
dos autos, no sentido de realização de "nova perícia", agora antropológica, 
quando é certo que pela decisão de fs. 22/23v® dos autos em apenso - Pedido 
de Assistência - cujo translado encontra-se às fs. 349/350, ao ser-lhe permiti
do o ingresso como assistente litisconsorcial, ingressou no feito recebendo-o 
no estado em que àquele se encontrava (g.n.), ou seja, na fase de "alegações 
finais ou memoriais", não se tendo, assim, como dar guarida à pretensão da 
assistente, na fase em que o feito se encontrava, sob pena de se tumultuar o 
procedimento, e ferir-se o princípio da lealdade processual.
Outrossim, os documentos já mencionados acostados às fs. 373 usque 597 
dos autos e, mesmo, a eventual perícia antropológica pugnada pela 
litisconsorte assistente, se deferida fosse, em nada influiria para o deslinde da 
questão, já que há meu ver, somente se prestaria, como prestam tais docu
mentos, como indícios probatórios de eventual demanda ■ onde discutir-se- 
ia domínio da área e, NUNCA, para negar o esbulho comprovado ou mesmo 
para justificá-lo." (grifos nossos)

Ora, há algo errado neste entendimento! Se a demarcação de terras 
indígenas é, por força de lei, um processo administrativo, que se desenvolve em sua maior 
parte no âmbito do órgão indigenista, como dizer que os documentos da FUNAI acerca do 
reconhecimento da Área Indígena de Jaguapiré nada provam? E mais, se os estudos de um 
especialista - o antropólogo - jamais modificariam o entendimento do ilustre julgador, o 
que, então, o faria?

Insurge-se, pois, a Apelante contra as considerações do ilustre Juiz a 
quo, que considerou o seu pedido "extemporâneo" e desnecessário à prova da posse em 
questão. Neste sentido, traz à apreciação desse Tribunal o despacho n® 10, de 28/04/92, do 
Presidente da FUNAI, publicado no Diário Oficial da União, Seção I, de 21/05/92 (Doc. 4), 
0 quai aprovou o relatório de delimitação da Área Indígena de jaguapiré, que contém um 
parecer do antropólogo ALCEU COTIA MARIZ acerca da posse imemorial dos Guarani/ 
Kaiowá sobre aquelas terras. Outrossim, informa, para efeitos do Art. 517 do CPC, que este 
documento só é apresentado neste momento pelos mesmos motivos alegados anteriormen
te nestas Razões (referência ao Doc. 3).

Do parecer do antropólogo ALCEU COTIA, há que se destacar os se
guintes comentários:

" ... Jaguapiré, portanto, é um dos vários Tekoha cujas famílias integrantes, por 
não se submeterem à política de aldeamentos do SPI, permaneceram vivendo 
das roças e do trabalho braçal nas próprias fazendas (changa), e virtualmente 
desconhecidos do próprio órgão tutor até o final dos anos 70...
... Alto tem sido, porém, o ônus pago por essas comunidades pela tentativa 
de verem suas terras reconhecidas e regularizadas, pois, a titulação das ter
ras pelos particulares tem, até o momento, prevalecido como argumento
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sobre a ocupação imemorial indígena. Em todos os casos o processo foi o 
mesmo: enquanto na antiga atividade ervateira, a presença indígena 
era até desejada na qualidade de mão de obra aviltada, nas emergentes 
atividades madeireira, agrícola mecanizada e pecuária, sucedeu-se exata
mente o contrário, passando as diversas comunidades indígenas a represen
tar 0 grande estorvo para os objetivos colonizadores e desenvolvímentistas 
locais." (grifos nossos)

Como se vê, a perícia antropológica, não só não era desnecessária, 
como era imprescindível à prova dos fatos aduzidos peta Comunidade, ora Apelante. Veja- 
se 0 entendimento da Jurisprudência:

"PROCESSUAL CIV IL. CARTA DE ORDEM  COM  O  FITO  DE APURAR-SE SE 
ÍN D IO  BOROROS JÁ HABITAVAM , DESDE TEMPOS IMEMORIAIS, DETER
M INADA GLEBA. PERITO EM AN TRO POLOGIA . NECESSIDADE.

I - O  caso exige um expert em antropologia, pois só um especialista pode 
dizer, com certeza científica, se os índios bororos habitam, desde tempos 
imemoriais, as terras em questão (CF - 69, Art. 198, §§1® e 2®}.
Acertada a nomeação, não obstante ser ela onerosa para os agravantes (auto
res da ação rescisória).
II - Agravo conhecido e improvido."
(A.l. n®90.01.04224-4/MT, 3" Turma do TRF da 1" Região, Rei. Juiz Adhemar 
Maciel - D .J.U . 06/08/90, págs. 16633/16634) - (grifos nossos)

Não se admite também dizer que fosse o pedido de realização da 
perícia antropológica "extemporâneo", como entendeu o ju iz  singular, já que o Art. 
437 do CPC permite ao ju iz  determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a 
realização de nova perícia, sempre que a matéria não lhe se houver suficientemente 
esclarecida. Ora, diante do poder ex offício  do magistrado, não há que se falar em 
íntempestividade do pedido.

Se a Comunidade Indígena, ao pronunciar-se nos autos, apontou fa
tos novos, afirmando que os mesmo se provariam por meio de um laudo antropológico, 
só caberia ao ju iz  indeferir tal requerimento se este já estivesse previamente conven
cido quanto à solução da lide. No caso, o ilustre Juiz a quo prejulgou, e o fez 
desfavorecendo a ora Apelante - o que, aliás, é notório desde a fase in ic ia l do pro
cesso quando o MM. julgador já  afirm ava: "os aborígenes são invasores de terras parti
culares" (fls. 115).

O  indeferimento da realização da perícia antropológica, prova fun
damental, importou em cerceamento de defesa, o que é causa de anulação da sentença. É 
o que têm entendido os doutrinadores e os Tribunais:

"Constitui cerceamento de defesa o julgamento sem o deferimento de provas 
pelas quais a parte protestou especificamente; falta de prova de matéria de 
fato que é premissa de decisão desfavorável àquele litigante." (RSTj 3/1.025)
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"... Há nulidade, sempre que se verifica cerceamento de defesa em ponto 
substancial para a apreciação da causa..." {Teotônio Negrão, Código de Pro
cesso C ivil e legislação processual em vigor, 21" edição, Ed. Revista dos Tri
bunais, 1991, nota 130:6, pág. 118) - (grifos nossos)

C ) D A  P R O V A  P E R IC IA L  N O  P R O C ES S O

Por fim, há que se salientar que a perícia na qual se baseou o eminen
te ju Igador para proferir a sua sentença nem de longe oferecia segurança para basear qual
quer convicção sobre o real detentor da posse da área em questão. Senão vejamos: deixan
do de lado o fato de ter ela sido realizada por um engenheiro c ivil, como já visto, profissi
onal que não possui os conhecimentos técnico-científicos para a especificidade da ques
tão, analisemos alguns quesitos apresentados e as respostas formuladas pelo perito (fls. 249 
e seguintes):

Primeiramente, ao perito íoi perguntado se "a área em litígio é desti
nada à reserva indígena". Salvo melhor juízo, esta era a questão final a ser decidida pelo 
julgador do processo, após a análise de todas as provas, inclusive a pericial, não podendo 
pois ser solucionada pelo perito. Mais intrigante, porém, é que a este quesito, respondeu o 
engenheiro: "não" - sem apresentar qualquer motivo ou os fundamentos de sua conclusão. 
Para responder aos demais quesitos, baseou-se o perito em dados do Registro de Imóveis, 
que, como já se viu, não pode e não deve ser objeto de análise nesta Ação, e, o que causa 
maior estranheza, em informações dadas pelos próprios Autores, ora Apelados.

A  Apelante não quer, com essas considerações, impugnar a perícia 
produzida, mas tão somente demonstrar, mais uma vez, a fragilidade e precariedade das 
provas produzidas, nas quais se baseou a R. sentença de que ora recorremos.

D) D A  C O N C L U S Ã O  A  Q U E  C O N D U Z E M  O S A U T O S : IM P R O C E D Ê N C IA  
D O  P E D ID O

Mesmo que ad argumentandum fossem desprezadas, apenas por hi
pótese, todas as questões anteriormente suscitadas, a prova, embora de lodo frágil quanto 
à pretensão dos Autores, ora Apelados, é suficiente e robusta quanto ao direito da Apelan
te. Isto significa que emerge dos autos conclusão inversa à que chegou o ju iz singular: A 
ÁREA EM Q UESTÃO  É DE POSSE PERMANENTE E O CUPAÇÃO  TRADIC IO N AL DA C O 
M UNIDADE IN D ÍGEN A DE JAGUAPIRÉ.

Isto posto, ESPERA E CONFIA a Apelante que os eminentes julgadores 
que integram esse Egrégio Tribunal, cujas decisões certamente se pautam no mais profundo 
respeito à lei e aos princípios do Direito, REFORMEM IN  TO TUM  A R. SENTENÇA DE FLS. 
624 E SEGUINTES, reconhecendo ser a Comunidade Indígena de Jaguapiré a legítima 
possuidora da área em questão.

Se assim  não entenderem  V . Ex.*‘ , o que só se adm ite ad  
argumentandum caso não sejam acatadas as demais preliminares suscitadas, REQUER a



decretação da nulidade do feito a partir do início da fase probatória, para realização da 
perícia antropológica, por ser este o único meio de garantir à CO M UN IDADE INDIGENA, 
ora Apelante, a JUSTIÇA.

termos em que,
Pede Deferimento.

De Brasília para Iguatemi, 06 de julho de 1992.

ANA VALÉRIA DO NASCIMENTO ARAÚJO RAIM UNDO SERGIO BARROS LEITÃO 
OAB/RJ 53.573 OAB/CE 5.666
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D()l . 1(>: Recurso Especial interposto em face da decisão do I ribunal 
de jiislira do Mato t irossn do Sul

E X C E LE N T ÍS S IM O  S E N H O R  D E S E M B A R G A D O R  P R ES ID EN TE  D O  E G R É G IO  
T R IB U N A L  D E JU S T IÇ A  D O  M A T O  G R O S S O  D O  SU L

A COMUNIDADE INDIGENA DE JAGUAPIRE,

já qualificada nos autos da Apelação Cível n® 32.947-5 interposta conlra 
a decisão proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Iguatemi nos autos da Ação de Reintegra
ção de Posse movida por Octávio Junqueira Leite de Moraes e Elza Junqueira Leite de 
Moraes contra a Fundação Nacional do índio - FUNAI, por intermédio de seus advogados 
abaixo assinados, vem perante Vossa Excelência com o devido acatamento, nos termos do 
artigo 105, III, "a" e "c" da Constituição da República, interpor

RECURSO ESPECIAL

da decisão proferida pela egrégia Segunda Turma Cível desse Tribunal 
de Justiça, representada no Acórdão constante às fls., conforme autorizam os jurídicos 
fundamentos acostados.
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Para tanto, suplicam a juntada das razões recursais e seu ulterior pros
seguimento, com a subida dos autos ao Egrégio Superior Tribunal dejustiça, culminando, 
por certo, pela admissão do presente recurso.

Termos em que.
Pede deferimento.

Campo Grande, 27 de agosto de 1993.

Ana Valéria N. Araújo Leitão 
OAB/DF 10.918

Raimundo Sergio B. Leitão Joatan Loureiro da Silva
OAB/DF 10.841 OAB/MS 3.744

RA ZO ES PELA RECO RR EN TE  

C O M U N ID A D E  IN D ÍG EN A  JA G U A PIRÉ

ILUSTRE JULGADOR

I - C IR C U N STÂ N C IA S  FÁTICAS

BREV E H IS T Ó R IC O  D O S  FA TO S  E D A  D EC ISÃ O  R E C O R R ID A :

Os ora Recorridos ajuizaram a presente Ação de Reintegração de Pos
se cumulada com pedido de perdas e danos, alegando serem senhores e possuidores de 
uma área de 4.684,4136 ha. no município de Tacuru, denominada "Fazenda São José", a 
qual teria sido invadida por famílias indígenas em 27 de abril de 1986, que nela se fixaram, 
destruindo cercas e divisões internas de pastagens, apossando-se de aproximadamente 700 
hectares no sul daquela propriedade. Para tanto, trouxeram aos autos título de domínio do 
referido imóvel e o testemunho de amigos e empregados da fazenda, que informam terem 
sido chamados a verificar (ou, em alguns casos, terem ouvido falar), durante um jogo de 
futebol, que alguns índios desenvolviam atividades em determinada área daquela fazenda.

Na audiência prévia de justificação, foi concedido mandado liminar 
de reintegração de posse pelo Magistrado presidente do feito. A  FUNAI agravou desta 
decisão, alegando, dentre outros motivos, a incompetência da Justiça Estadual para apreci
ar a questão, em face do indiscutível interesse da União. Esse Tribunal de lustiça, no entan
to, considerou ser a Justiça Estadual competente, anulando, porém, parle do processo em



razão da não intervenção do Ministério Público no feito. Tendo havido nova audiência de 
justificação, foi mais uma vez deferida a liminar de reintegração de posse. Desta feita, a 
medida foi efetivamente cumprida, tendo sido a Comunidade Indígena removida do local.

Na fase probatória, além dos testemunhos já mencionados e de terem 
sido também ouvidos alguns índios, que afirmaram ser aquela região de posse imemorial 
de seu povo, foi realizada perícia por um engenheiro c ivil, Euclides Lopes Martins.

A  Procuradoria da República, após a promulgação da nova Constitui
ção Federal (outubro de 1988), requereu fosse declinada a competência em favor da Justiça 
Federal, com base no Art. 109, XI daquela Carta, com o que concordou o Ministério Públi
co Estadual. O  MM. Juiz de Iguatemi julgou-se, então, incompetente para proceder no 
íeito, determinando fosse o mesmo remetido à Justiça Federal.

Dessa decisão, agravaram os ora Apelados, tendo esse Tribunal de Jus
tiça novamente entendido ser a Justiça Estadual competente, apesar do manifesto interesse da 
União. Ato contínuo, o MM. Juiz de Iguatemi requereu ao Juiz Federal a devolução dos 
autos, o que ocorreu sem qualquer pronunciamento desse último.

A  partir daí, a Comunidade Indígena de Jaguapiré manifestou interes
se no feito, tendo sido nele admitida como "assistente litisconsorcial em prol da FUNAI". 
Em sua alegações finais, e atendendo a requerimento do representante do Ministério Públi
co Estadual, trouxe aos autos farta documentação comprobatória do consenso histórico 
acerca da imemoriaÜdade da posse indígena sobre a área de Jaguapiré e da existência de 
processo administrativo, no âmbito da FUNAI, referente à sua demarcação, requerendo 
íosse realizada uma perícia antropológica. Este pedido, no entanto, foi indeferido.

O  Promotor de Justiça em Iguatemi, por duas vezes, manifestou nos 
autos a sua certeza sobre a competência da Justiça Federal para julgar o feito, além de, no 
mérito, opinar pela improcedência do pedido dos ora Apelados por não terem estes prova
do os fatos constitutivos de seu direito.

Nào obstante, no dia 01 de junho de 1992, o MM. Juiz de Iguatemi 
prolatou sentença, determinando a reintegração definitiva dos ora Recorridos na posse da 
área em questão. Contra essa decisão se insurgiu a Recorrente, pleiteando a reforma do 
"dccisum", para que se reconhecesse a Comunidade Indígena de jaguapiré como a legíti
ma possuidora da área em questão.

Esse Tribuna! de justiça, por intermédio de sua Segunda Turma Cível, 
por unanimidade de votos negou provimento ao apelo da Recorrente, rejeitando as preli
minares de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o íeito, e de impossi
bilidade jurídica do pedido, face a previsão legal que veda a apresentação de interdito 
possessório para obstar a demarcação das terras indígenas. No mérito, a decisão ora Recor
rida considerou ser a área objeto da lide propriedade privada, rejeitando a argumentação 
de que a prova pericial produzida havia sido realizada por profissional inabilitado, além de 
não oferecer ..^nhuma segurança para a consideração sobre o caráter indígena ou não da 
terra em questão.
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A razão de decidir pode ser apreciada pela leitura do Acórdão, sendo 
o que interessa ao presente recurso a seguinte transcrição:

A Funai e a Comunidade Indígena de Jaguapiré argúem uma segunda prelimi
nar, alegando que o pedido é juridicamente impossível por não ser admissível 
vindicar sobre posse ou domínio de terras pertencentes aos índios.
Também aqui nenhuma razão lhes assiste, pois à saciedade, este Sodalício 
entendeu que não se trata de terras indígenas, mas de terras pertencentes a 
particulares, invadidas pelos índios.
Repito o que está consignado na decisão unânime desta Corte estadual, pro
ferida no Agravo de Instrumento n®. 1.432/87, verbis:
"A preliminar levantada pela agravante é rejeitada por falta de amparo legal, 
eis que, tratando-se de terras particulares ocupadas por indígenas, a compe
tência para julgar a causa passa a ser da justiça comum.
Seria da competência da Justiça Federal se a possessória objetivasse a reinte
gração de área pertencente ao patrimônio indígena. Não é este o caso." 
Entendoqueopedidoéjuridicamentepossível jáqueestá ase litigara respei
to de terras particulares e não sobre posse ou domínio de terras pertencentes 
aos índios.
Por tais motivos, rejeito a segunda preliminar ofertada.
Finalmente, a Comunidade Indígena de Jaguapiré, em preliminar, bate-se pelo 
reconhecimento de que ocorrera cerceamento de defesa diante da não-reali- 
zação da perícia antropológica.
Entendo que nenhuma razão lhe assiste, pois ao ingressar como assistente 
litisconsorcial, recebeu o processo no estado em que se encontrava, ou seja, 
na fase de memoriais, motivo pelo qual, não se podia deferir-lhe a pretensão 
de realizar perícia antropológica, como pretendido, sob pena de ferir-se os 
princípios da estabilidade da lide e até da própria lealdade processual.
Por tais motivos, rejeito a última preliminar ofertada pela Comunidade Indí
gena de Jaguapiré.
No mérito, entendo que melhor sorte não aguarda os apelantes, já que a 
decisão foi proferida com muita propriedade, devendo ser mantida por seus 
próprios e jurídicos fundamentos.

A  perícia realizada foi concludente, tendo o magistrado nela e nas demais 
provas existentes no processo, se louvado para proferir a decisão invectivada. 
Com efeito, consigna o laudo pericial que: a área não era destinada à reserva 
indígena, pertencia aos autores, teve destruída 16.440 metros lineares de cer
cas pelos aborígenes, houve abate de 45 cabeças de gado vacum de 2 a 2 1/ 
2 anos de idade, houve destruição de 4.400 metros lineares de cercas na 
divisa de josé Fuentes Romero, inexistência de lavouras cultivadas pelos indí
genas, e inexistência de cemitério indígena" (f.629).

Daí 0 presente Recurso Especial, no que tange à concessão de interdi
to possessório em terra tradicionalmente ocupada por índios, que constitui violação de 
dispositivo expresso da Lei Federal n® 6.001 de 1973 (Estatuto do índio), bem como em



relação a flagrante cerceamento de defesa por negar a realização de prova pericial por 
profissional habilitado em Antropologia, apto a oferecer a segurança jurídica no caso exigida, 
o que desrespeita diretamente os artigos 4 2 4 ,1 e 437 do Código de Processo C ivil.

II - FU N D A M EN T A Ç Ã O  LEG A L PARA REFO RM A

D A  IM P O S S IB IL ID A D E  JU R ÍD IC A  D O  P E D ID O  P O S S E S S Ó R IO ;

A área objeto do presente litígio íoi declarada como de posse perma
nente da Comunidade Indígena de Jaguapiré por intermédio da Portaria n- 244, de 20 de 
maio de 1992, expedida peio Ministro da Justiça, que a Recorrente fez anexar aos autos, e 
sua demarcação homologada por Decreto do Presidente da República, assinado em 23 de 
novembro de 1992, e publicado no Diário Oficial da União, Seção I, edição do dia 24/11/
1992, às páginas 16206 e 16207 (Doc. 1).

O  processo de reconhecimento de terras indígenas no Brasil rege-se, 
hoje, pelos dispositivos do Decreto n® 22, dc 04/02/91, do Poder Executivo, na forma do 
que estabelece a Lei 6.001 de 19/12/73 (Estatuto do índio), subdividindo-se em diversas 
etapas: a demarcação das terras indígenas é precedida pela identificação realizada por um 
Grupo Técnico, formado por técnicos especializados do órgão indigenista federal, sob a 
coordenação de um antropólogo, os quais procedem ao levantamento preliminar dos limi
tes da área indígena em questão, através de estudos etnohistóricos, sociológicos, cartográficos 
e fundiários. Terminada a identificação, o processo deve ser encaminhado ao presidente 
daquele órgão, que o aprova e faz publicar no Diário Oficial da União. Após esta publica
ção, 0 processo de demarcação é remetido ao Ministro da Justiça, que, em o aprovando, 
expede Portaria declarando os limites da terra indígena edeterminando a sua demarcação. 
O  órgão indigenista procede, então, à demarcação física da terra em questão, submetendo-
а, por fim, à homologação do Presidente da República e efetuando o competente registro.

Trata-se de um processo longo e de natureza declaratória. As Consti
tuições brasileiras, desde a de 1934, reconhecem aos índios a posse dos territórios por eles 
originária e efetivamente habitados, tendo especialmente a Constituição de 1988, no §1® 
de seu Art. 231, definido os elementos que configuram tal posse, assegurando tratar-se este, 
como já dito, de um direito originário. Ocorrendo, pois, os elementos, a posse indígena 
existe e se legitima independentemente de qualquer ato constitutivo. A  demarcação é, assim, 
mero ato declaratório, cujo objetivo é precisar a real extensão da posse para assegurar a plena 
eficácia do dispositivo constitucional, que impõe ao Estado a obrigação de protegê-la.

Atos declaratórios proferidos pelas autoridades competentes, consti
tuem-se, portanto, a Portaria n® 244/92 e o Decreto de 23/11/1992, em documentos hábeis 
de reconhecimento da posse da Comunidade Indígena de Jaguapiré por parte do Estado.
Como tal, impede a concessão de interdito possessório, na forma do § 2® do Art. 19 da Lei
б.001 [73, que dispõe expressamente:

"§2® - Contra a demarcação processada nos termos deste artigo não caberá a 
concessão de interdito possessório, facultado aos interessados contra ela re
correr à ação petitória ou à demarcatória." (grifos nossos)
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Como se vê, entendeu o legislador que o ato de reconhecimento da 
posse indígena se sobrepõe a qualquer outro, indicando que contra este não cabem discus
sões nos limites das ações possessórias, admitidas tão somente aquelas que se refiram ao 
pretenso direito de propriedade do interessado. Isto decorre de dispositivo constitucional, 
ora consubstanciado no § 6® do Art. 231 da Carla Magna, que estabelece a nulidade e a 
extinção dos efeitos jurídicos de qualquer ato que tenha por objeto a posse das terras 
ocupadas pelos índios.

Assim tem sido, também, o entendimento dos Tribunais, como se pode 
observar através da interpretação dada pelo então Tribunal Federal de Recursos, posterior
mente mantida pelo Supremo Tribunal Federal, respectivamente através dos votos dos Mi
nistros W ILLIAM  PATTERSON E MOREIRA ALVES:

..."O  interdito proposto teria vida efêmera ante as disposições do art. 19, pa
rágrafo segundo, da Lei n® 6.001, de 19 de dezembro de 1973. Por força da 
regra inserida no citado édito, que reputamos constitucional, ex v/do art. 4®, 
inciso IV e  198, da Carta Maior, contra a demarcação promovida pela FUNAI 
não cabe interdito possessório mas tão somente, conforme o caso, ação petitória 
ou demarcatória.
A intenção do legislador aqui foi exatamente impossibilitar medidas judici
ais, de caráter urgente, capazes de obstacular a ação administrativa do Esta
do na execução dos serviços de demarcação sob a forma estabelecida em 
decreto do Poder Executivo. Quis com isso dizer aquele que o ato de demar- 
car-se áreas consideradas terras indígenas ou as destinadas "à posse e ocu
pação pelos índios..." não constitui ato turbativo de posse, embora se faculte 
ao proprietário o uso das ações petitórias ou demarcatórias, após concluída a 
demarcação administrativa, como forma de proteção ao seu direito de propri
edade." (R.T.J. 107/805) - (grifos nossos)

Ao pretenso interessado cabe, por força de lei, persegu ir o seu direito 
por qualquer via que não a possessória, sob pena de ser este declarado carecedor do direi
to de ação em face da impossibilidade jurídica do pedido, dando causa à extinção do 
processo nos moldes do Art. 267, VI do CPC.

A doutrina vem tentando construir um conceito de possibilidade jurí
dica, que encampe as previsões do ordenamento jurídico sem deixar de lado as possíveis 
lacunas da lei. Isto porque, não basta dizer que a possibilidade jurídica se encerra nos 
limites das providências consentidas pela lei - ela há que ir mais além. Contudo, dada a 
extensão que este conceito tomaria, tem-se optado por precisá-lo por exclusão, isto é, pela 
afirmativa da inexistência de uma previsão legai que torne o pedido inviável. Dessa forma, 
apenas haverá impossibilidade jurídica sc a lei vetar tal pedido, caso em que faltará uma 
das condições da ação. Senão vejamos:

" ... Sendo a açãoo direito público subjetivo de obter a prestação jurisdicional, 
o essencial é que o ordenamento jurídico não contenha uma proibição ao 
seu exercício; aí, sim, faltará a possibilidade jurídica." (E.D. MONIZ DE 
ARACÂO, Comentários ao Código de Processo C ivil, Vol. II, 4" edição. Fo
rense, 1983, pág. 524) - (grifos nossos)
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" ... Quando se fala na previsão em abstrato do pronunciamento pretendido, ou 
no veto que lhe seja aposto, não é considerado o tipo processual de sentença a 
que o autor visa, mas a solução por ele pleiteada para a composição da lide...
... O  que se tem de levar em conta é o tipo de solução que o autor busca para 
compor a lide, ou seja, a sentença, considerada como ato estatal que define o 
litígio quanto ao mérito - vel condemnatione, vel absolutione contingit." (idem, 
pág. 527)

De fato, se a obrigação de demarcar as terras indígenas advém da lei, a 
concessão de interdito possessório obstaria o cumprimento de um dever legal. Outra tem que 
ser, portanto, a via processual utilizada pelo interessado para pleitear o que achar de direito. 
Aduza-se a isso o que a jurisprudência tem fartamente entendido:

"CON STITUCIO NAL, C IVIL E PROCESSUAL CIV IL. TERRAS INDÍGENAS. 
POSSE. INTERDITO PROIBITÓRIO. CERCEAM ENTO DE DEFESA.
- Inocorre cerceamento de defesa quando as questões de fato agitadas no 
processo se encontram provadas por via documental, autorizando o julga
mento antecipado da lide.
- É impossível a constituição do direito de posse por particular sobre gleba 
ocupada por comunidade indígena desde tempos imemoriais.
- Reconhecida em outra ação judicial que a área em que pretendem ter posse 
os autores integra reserva indígena, constatada em procedimento administra
tivo regular, nega-se a proteção possessória.
- Apelação desprovida.
(ac. unân. da 3" Turm a do TRF 1" Região, dc 20/06/90, na A p .C ív . 
89.01.221411 -PA, rei. Juiz Vicente Leal, Apite. Valdemar Hanneman e ou
tros, Apido. FUNAI e União Federai, publicada no Diário da Justiça da União, 
Seção II, edição do dia 06/08/1990, pág. 16625) - (grifos nossos)

Destaque-se do voto proferido pelo ilustre Juiz relator da decisão aci
ma cilada , Dr. V ICEN TE LEAL, as considerações do eminente M inistro W ILLIAM  
PATTERSON, por ele adotadas como razão de decidir:

"Para que os Autores pudessem acionar, com reivindicação de direitos, ale
gando posse, necessitariam comprovar que a área ocupada não estava 
encravada na reserva. Ao contrário, nenhuma dúvida parece existir quanto 
ao alcance da reserva às terras ocupadas, o que, de pronto, configura irregu
laridade na posse, não podendo esta, assim, servir de amparo a pleito dessa 
natureza." (idem) - (grifos nossos)

A Portaria n® 244/92 declara, e o Decreto de 23/11/92 homologa, como 
de posse permanente indígena a totalidade da área reivindicada pelos Recorridos, preten
são esta, que íoi reconhecida pelo Acórdão que deferiu-lhes a reintegração definitiva na 
posse. Aquela pretensão, na forma em que se deu, fere frontalmente os dispositivos legais 
supra mencionados.

Assim, violado foÍ o Art. 19, § 2® da Lei Federal n®. 6.001 de 1973 
(Estatuto do índio), que, como já se viu, veda expressamente a concessão de interdito possessório
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contra a demarcação das terras indígenas. Apesar de todos os argumentos apresentados pela 
ora Recorrente, a Segunda Turma Cível desse Tribunal de Justiça negou a vigência desse 
dispositivo de lei no caso em tela. Da impossibilidade jurídica da pretensão concedida decor
re a ilegalidade da decisão ora recorrida, que merece, por isso mesmo, ser reformada.

D A  N EC E S S ID A D E  D A  P R O V A  A N T R O P O L Ó G IC A  - 
C E R C E A M E N T O  D E D EFESA :

Além de ter julgado procedente pedido juridicamente impossível, sob 
provas deficientes, esse Tribunal de justiça desprezou a necessidade da perícia antropoló
gica. Ensina o Prof. JOSÉ AFONSO DA SILVA, que a posse indígena extrapola a órbita do 
Direito Privado, já que:

" ... não é e nunca foi uma simples ocupação da terra para explorá-la, mas 
base de seu habitat, no sentido ecológico de interação do conjunto de ele
mentos naturais e culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da 
vida humana." (Curso de Direito Constitucional, Ed. Revista dos Tribunais, 7- 
Edição, pág. 720) (grifo no original)

Nesta linha de raciocínio, leciona ISMAEL MARINHO FALCÃO, in verbis:

"A posse indígena, pois, traz uma conotação diferente em seu conceito da 
conotação emprestada à posse civilista e à posse agrarista...
... é caracterizada pela ocupação efetiva da terra por parte do elemento 
silvícola ou indígena, ocupação que haverá de se comportar de acordo com os 
usos, costumes e tradições tribais, vale dizer, não é apenas indígena a terra 
onde se encontra edificada a casa, a maloca ou a taba indígena, como não é 
apenas indígena a terra onde se encontra a roça do índio. Não. A posse indígena 
é mais ampla e terá que obedecer aos usos, costumes e tradições tribais, vale 
dizer, o órgão federal de assistência ao índio, para poder firmar a posse indíge
na sobre determinado trato de terra, primeiro que tudo, terá que mandar pro
ceder ao levantamento destes usos, costumes e tradições tribais a fim de cole
tar elementos fáticos capazes de mostrar essa posse indígena no solo, e será de 
posse indígena toda a área que sirva ao índio ou ao grupo indígena para caça e 
pesca, para coleta de frutos naturais, como aquela utilizada com roças, roçadas, 
cemitérios, habitação, realização de cultos tribais, etc., hábitos que são índios e 
que, como tais, terão de ser conservados para preservação da subsistência do 
próprio grupo tribal." (O Estatuto do índio Comentado, Livraria Acadêmica 
Ltda, 1985, pág. 65} - (grifos nossos)

A  Comunidade Indígena de Jaguapiré, ora Recorrente, quando de sua 
primeira manifestação no processo - cm alegações finais, contrapôs-se diretamente aos 
argumentos até então apresentados pelos Recorridos, formulando pedido no sentido de que 
fosse realizada uma perícia antropológica, meio mais adequado de provar a sua posse 
permanente sobre a área em litígio. Em seguida, juntou aos autos uma série de documen
tos, dentre os quais, a Portaria PP/n® 032/91 (fls. 570), por meio da qual a FUNAI constituiu 
um Grupo Técnico que tinha por objetivo dar prosseguimento aos processos de demarca



G U ARAN I • C O M U N ID A D ES DE S E T E  C E R R O S  E DE JA G U A P IR É  243

ção das terras Guarani/Kaiowá (inclusive Jaguapiré), até então não solucionados por pro
blemas de ordem unicamente administrativa.

Ocorre que, acerca dessa documentação e pedido, pronunciou-se o 
MM. Juiz da Comarca de Iguatemi, em sua sentença, da seguinte forma (fls. 629):

"Os documentos juntados à posteriori por mera liberalidade do juízo (fs. 373 
usque 597), em nada modifica o convencimento deste magistrado, vez que, 
a Requerida, representante dos indígenas, não juntou qualquer documento 
com a Contestação de fs. 187/191, ao depois na especificação de provas (fs. 
211), pugnou, tão somente, por depoimentos testemunhais e, finalmente, quan
do da realização da perícia técnica, não indicou assistente técnico, como 
também não impugnou o Laudo de fs. 248/251 apresentado, sendo, pois, 
extemporânea, o requerimento da Assistente Litisconsorcial de fs. 352/356 
dos autos, no sentido de realização de "nova perícia", agora antropológica, 
quando é certo que pela decisão de fs. 22/23v® dos autos em apenso - Pedido 
de Assistência - cujo translado encontra-se às fs. 349/350, ao ser-lhe permiti
do 0 ingresso como assistente litisconsorcial, ingressou no feito reccbendo-o 
no estado em que àquele se encontrava (g.n.), ou seja, na fase de "alegações 
finais ou memoriais", não se tendo, assim, como dar guarida à pretensão da 
assistente, na fase em que o feito se encontrava, sob pena de se tumultuar o 
procedimento, e ferir-se o princípio da lealdade processual.
Outrossim, os documentos já mencionados acostados às fs. 373 usque 597 
dos autos e, mesmo, a eventual perícia antropológica pugnada pela 
litisconsorte assistente, se deferida fosse, em nada influiria para o deslinde da 
questão, já que há meu ver, somente se prestaria, como prestam tais docu
mentos, como indícios probatórios de eventual demanda - onde discutir-se- 
ia domínio da área e, NUNCA, para negar o esbulho comprovado ou mesmo 
para justificá-lo." (grifos nossos)

InsLirgiu-se, pois, a Recorrente contra as considerações daquele Juiz, 
que considerou o seu pedido "extemporâneo" e desnecessário à prova da posse em ques
tão. Neste sentido, trouxe à apreciação desse Tribunal o despacho n® 10, de 28/04/92, do 
Presidente da FUNAI, publicado no DO U, Seção I, de 21/05/92 (Doc. 4), o qual aprovou o 
relatório de delimitação da Área Indígena Jaguapiré, que contém um parecer do antropólo
go ALCEU COTIA MARIZ acerca da posse imemorial dos Guarani/Kaiowá sobre aquelas ter
ras. Esse Tribunal, porém, reafirmou a decisão dojuiz da Comarca de Iguatemi, desconsiderando 
a necessidade de ser a prova pericial conduzida por profissional apto a oferecer segurança 
quanto à consideração sobre o caráter indígena ou não da terra objeto do litígio.

A perícia antropológica não só não era desnecessária, como era im
prescindível à prova dos fatos aduzidos pela Comunidade, ora Recorrente. Veja-se o enten
dimento da Jurisprudência:

"PROCESSUAL CIV IL. CARTA  DE ORDEM  CO M  O  FITO  DE APURAR-SE 
SE ÍNDIO S BO RO RO S JÁ H ABITAVAM , DESDE TEM POS IM EM ORIAIS, 
DETERMINADA GLEBA. PERITO EM AN TRO POLOGIA . NECESSIDADE.



I - O caso exige um expert em antropologia, pois só um especialista pode 
dizer, com certeza científica, se os índios bororos habitam, desde tempos 
imemoriais, as terras em questão (CF - 69, Art. 198, §§1 ® e 2®).
Acertada a nomeação, não obstante ser ela onerosa para os agravantes (auto
res da ação rescisória).
II - Agravo conhecido e improvido."
(A.l. n® 90 .01 .04224-4/MT, 3" Turma do TRF da 1" Região, Rei. Juiz Adhemar 
Maciel - D .J.U . 06/08/90, págs. 16633/16634) - (grifos nossos)

Nào se admite também dizer que fosse o pedido de realização da 
perícia antropológica "extemporâneo", já que o Art. 437 do CPC permite ao ju iz determi
nar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, sempre que a 
matéria não lhe se houver suficientemente esclarecida. Ora, diante do poder ex offício  do 
magistrado, não i.a que se falar em Íntempestividade do pedido.

Se a Comunidade Indígena, ao pronunciar-se nos autos, apontou fatos 
novos, afirmando que os mesmos se provariam por meio de um laudo antropológico, só cabe
ria ao juiz indeferir tal requerimento se este já estivesse previamente convencido quanto à 
solução da lide. No caso, o ilustre juiz a quo prejulgou, e o fez desfavorecendo a ora Recor
rente - o que, aliás, é notório desde a fase inicial do processo quando o MM. julgador já 
afirmava: "os aborígenes são invasores de terras particulares" (fls. 115).

O indeferimento da realização da perícia antropológica, prova fun
damental, importou em cerceamento de defesa, o que é causa de anulação da sentença. E 
0 que têm entendido os doutrinadores e os Tribunais:

"Constitui cerceamento de defesa o julgamento sem o deferimento de 
provas pelas quais a parte protestou especificamente; falta de prova de 
matéria de fato que é premissa de decisão desfavorável àquele litigan
te ." (RSTj 3/1.025)
"... Há nulidade, sempre que se verifica cerceamento de defesa em ponto 
substancial para a apreciação da causa..." (Teotônio Negrão, Código de Pro
cesso C ivil e legislação processual em vigor, 21 "edição, Ed. Revista dos Tri
bunais, 1991, nota 130:6, pág. 118) - (grifos nossos)

Ora, 0 Acórdão recorrido reafirma integralmente a decisão adotada 
pelo ilustre Juiz da Comarca de Iguatemi, que adotou como fundamento de seu convenci
mento quanto ao fato de ser a área objeto do litígio terra indígena ou não, prova pericial 
realizada por um engenheiro c ivil, e não por um profissional habilitado em Antropologia. 
Nesse sentido, violou o Acórdão o disposto no artigo 4 2 4 ,1, do Código de Processo C ivil, 
que dispõe o seguinte:

"Art. 424 - O  perito ou o assistente pode ser substituído quando:
I - carecer de conhecimento técnico ou científico."

Acrescente-se, ainda, que o Excelso Supremo Tribunal Federal já de
cidiu que:
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"É inidônea a prova, se o perito não tem conhecimento técnico necessário à 
elaboração do laudo" (RTJ/83/964,1" coleção).

Diga-se também que, conforme decisões do Colendo Superior Tribu
nal de Justiça, o Recurso Especial é sede para o questionamento de validade jurídica de 
prova, quando tal questionamento se dá no sentido de indicar a desconformidade da prova 
com as normas legais que a discipl inam. Vejamos abaixo alguns dos entendimentos fixados 
por aquele Tribunal quanto ao tema:

"Valoração legal da prova. Somente o erro de direito quanto ao valor da pro
va, 'in abstracto', dá azo ao conhecimento do recurso especial" (RSTj 15/55). 
"Cabe o recurso especial quando se cuida de erro de direito quanto ao valor 
da prova abstratamente considerado, e não quando o recorrente apenas pre
tende reexame da matéria probatória" (RSTJ 30/17).

Sendo assim, o Acórdão recorrido contrariou também o disposto nos 
artigos 4 2 4 ,1 e 437 do Código de Processo C ivil, devendo ser reformado, já que não apre
ciou devidamente o valor legal da prova pericial antropológica requerida pela ora Recor
rente, o que importou em cerceamento de defesa.

D IV E R G Ê N C IA  JU R IS P R U D E N C IA L :

O  Acórdão recorrido, no que diz respeito à impossibilidade jurídica 
de concessão de interdito possessório sobre área declarada como terra indígena nos termos 
do artigo 19, §2® da Lei 6.001/73, apresenta interpretação divergente de outras decisões 
proferidas por Tribunais do país. Como razão de decidir, afirma o Acórdão recorrido o 
seguinte:

"Repito o que está consignado na decisão unânime desta Corte estadual, pro
ferida no Agravo de Instrumento n® 1.432/87, verbis:
"A preliminar levantada pela agravante é rejeitada por falta de amparo legal, 
eis que, tratando-se de terras particulares ocupadas por indígenas, a compe
tência para julgar a causa passa a ser da justiça comum.
Seria da competência da justiça Federal se a possessória objetivasse a reinte
gração de área pertencente ao patrimônio indígena. Não é este o caso." 
Entendo que o pedido é juridicamente possível já que está a se litigar a respei
to de terras particulares e não sobre posse ou domínio de terras pertencentes 
aos índios.
Portais motivos, rejeito a segunda preliminar ofertada."

Ora, esta interpretação vai de encontro ao que se segue:

"VO TO
O  SR. M INISTRO MOREIRA ALVES (RELATOR)
2. O  acórdão ora recorrido - conforme ficou explicitado no aresto prolatado 
em embargos de declaração - considerou que, no caso, havia impossibilidade 
jurídica do interdito proibitório, uma vez que, sendo indubitável a presença.
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na região interditada, do grupo Nambikwara, o decreto de interdição era ne
cessário para garantir e proteger a integridade patrimonial da comunidade 
indígena, e se baseava no próprio conceito de posse ínsito na Lei 6.001/73; 
utilizou ainda, do artigo 19 da citada Lei, "como reforço à argumentação da 
legitimidade do processo de interdição"; e afastou a aplicação à hipótese dos 
artigos 505, 524 e 527 do Código Civil e dos artigos 153, §22, e 161, ambos 
da Constituição Federal, por dizerem eles respeito a direito de propriedade, 
"cuja análise perdeu consistência ante a disciplina específica da Lei n® 6.001, 
de 1973, editada com apoio em preceitos da Lei Maior.
Alega a recorrente que, assim decidindo, o aresto recorrido violou o §2® do 
artigo 19 da Lei 6.001/73, os parágrafos 4®, 15 e22 d o  artigo 153 da Constitui
ção Federal, bem como os artigos 2 6 7 ,1 e VI, e 932 do Código de Processo 
C ivil.

6. Quanto à alegada violação do artigo 19, §2® da Lei 6001/73, a interpreta
ção a ele dada, e pela qual ele alcançaria, também, os atos preparatórios da 
demarcação administrativa, atos esses a ela indispensáveis - até porque, no 
caso, é mister concentrar o grupo Nambikwara então disperso, e a interdição 
visa a evitar conflitos comuns em casos como o da espécie - é, pelo menos, 
razoável, motivo porque é de se lhe aplicar a súmula 400. Ademais, como se 
vê do acórdão prolatado nos embargos de declaração, a referência ao artigo 
19 se fez a título de reforço à argumentação da legitimidade do processo de 
interdição, e isso porque essa interdição se justifica pelo simples fato - que o 
aresto recorrido tem por certo - da existência de posse dc silvícola na área, 
considerado o conceito de posse naquele diploma legal.
Considerado legítimo o processo de interdição, e inexistindo negativa de vi
gência ao §2® do artigo 19 da Lei 6001 /73, não há, também, por via de conse
qüência, violação dos artigos 932 e 2 6 7 ,1 e VI do C .P.C .
7. Em face do exposto, não conheço do presente recurso." (cópia autenticada 
do Acórdão em anexo - Doc. 2, publicado pela Revista Trimestral de jurispru
dência do Supremo Tribunal Federal n®. 107/85)

O  exame acurado dos excertos transcritos do Acórdão ora Recorrido e 
daquele prolatado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal indicam, com clareza meridiana, 
a interpretação divergente sobre o alcance do dispositivo constitucional do § 2® do artigo 
19 da Lei 6.001/73.

O  Acórdão Recorrido afirma que a concessão do pedido possessório é 
possível, apesar da apresentação de todos os elementos que atestam ter sido a área objeto 
do litígio demarcada como terra indígena, com a sua devida homologação por parte do 
Presidente da República, nos termos da exigência constante na Lei 6.001/73 (Estatuto do 
índio), já 0 Acórdão apontado como divergente, que teve como Relator o insigne Ministro 
M OREIRA ALVES, declara justamente o contrário, pois contém o seu voto expressa menção 
à impossibilidade jurídica de pedido possessório sobre área declarada como indígena.

Registre-se ainda, que o Acórdão apontado como divergente do ora 
Recorrido manteve decisão proferida pelo então Tribunal Federal de Recursos, cujo Relator,
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O  ilustre Ministro W ILLIAM  PATTERSON, em seu voto afirmou como razões de decidir o 
seguinte:

..."O  interdito proposto teria vida efêmera ante as disposições do art. 19, 
parágrafo segundo, da Lei n- 6001, de 19 de dezembro de 1973. Por força da 
regra inserida no citado édito, que reputamos constitucional, ex w do art. 4-, 
inciso IV e 198, da Carta Maior, contra a demarcação promovida pela FUNAI 
não cabe interdito possessório mas tão somente, conforme o caso, ação petitória 
ou demarcatória.
A intenção do legislador aqui foi exatamente impossibilitar medidas judici
ais, de caráter urgente, capazes de obstacular a ação administrativa do Esta
do na execução dos serviços de demarcação sob a forma estabelecida em 
decreto do Poder Executivo. Quis com isso dizer aquele que o ato de demar- 
car-se áreas consideradas terras indígenas ou as destinadas "à posse e ocu
pação pelos índios..." não constitui ato turbativo de posse, embora se faculte 
ao proprietário o uso das ações petitórias ou demarcatórias, após concluída a 
demarcação administrativa, como forma de proteção ao seu direito de propri
edade." (transcrito do Relatório apresentado pelo Ministro Moreira Alves, no 
Acórdão apontado como divergente - doc. 2 ). (grifos nossos).

Dessa forma, por esse fundamento também se impõe a reforma do 
Acórdão Recorrido, visto competir ao Colendo Superior Tribunal de justiça a missão de 
uniformizar a jurisprudência dos nossos Tribunais, harmonizando a interpretação das leis 
federais, com a devida correção das decisões que negam vigência ao seus dispositivos.

III - P E D ID O  FINAL

Frente a estas considerações, e mais o que será por certo suprido por 
Vossa Excelência, suplica a Recorrente a intimação da parte ex adversa por intermédio de 
seus ilustres patronos para, ao final, acreditando na justiça, seja o presente Recurso Especi
al conhecido e provido, restabelecendo-se assim, a supremacia dos dispositivos legais es
tabelecidos pela nosso ordenamento jurídico e a uniformização da interpretação dos Tribu
nais sobre o seu conteúdo.

Termos em que,
Pede Deferimento.

Campo Grande, 27 de agosto de 1993.

Ana Valéria N. Araújo Leitão 
OAB/DF 10.918

Raimundo Sergio Barros Leitão Joatan Loureiro da Silva
OAB/DF 10.841 OAB/MS 3.744
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Do(‘ 17: Ki'i ur4i) Fxtraiidinárío interposto em razao da decisào do 
I rihiinal d«* liinlit a do Mato (iroxso do Sul

E X C E LE N T ÍS S IM O  S E N H O R  D E S E M B A R G A D O R  P R ES ID EN TE  D O  E G R É G IO  
T R IB U N A L  D E JU S T IÇ A  D O  M A T O  G R O S S O  D O  SU L

A COMUNIDADE INDIGENA DE JAGUAPIRE,

já qualificada nos autos da Apelação Cível n- 32.947-5 interposta contra 
a decisão proferida pelo MM. Juiz da Comarca de Iguatemi nos autos da Ação de Reintegra
ção de Posse movida por Octávio Junqueira Leite de Moraes e Elza Junqueira Leite de 
Moraes contra a Fundação Nacional do índio - FUNAI, por intermédio de seus advogados 
abaixo assinados, vem perante Vossa Excelência com o devido acatamento, nos termos do 
artigo 102, III, "a" da Constituição da República, interpor

R E C U R S O  E X T R A O R D IN Á R IO

da decisão proferida pela egrégia Segunda Turma Cível desse Tribunal 
de Justiça, representada no Acórdão constante às fls. , conforme autorizam os jurídicos 
fundamentos acostados.

Para tanto, suplicam a juntada das razões recursais e seu ulterior pros
seguimento, culminando, por certo, pela admissão do presente recurso.

Termos em que.
Pede deferimento.

Campo Grande, 27 de agosto de 1993.

Ana Valéria N. Araújo Leitão 
OAB/DF 10.918

Raimundo Sergio B. Leitão Joatan Loureiro da Silva
OAB/DF 10.841 OAB/MS 3.744
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R A ZÕ ES PELA RECO RREN TE  

C O M U N ID A D E  IN D ÍG EN A  JA G U A PIRÉ

IL U S T R E  JU L G A D O R

I - C IR C U N S T Â N C IA S  FÁTICAS

B R EV E  H IS T Ó R IC O  D O S  FA T O S  E D A  D E C IS Ã O  R E C O R R ID A :

Os ora Recorridos ajuizaram a presente Ação de Reintegração de Pos
se cumulada com pedido de perdas e danos, alegando serem senhores e possuidores de 
uma área de 4.684,4136 ha. no município de Tacuru, denominada "Fazenda São José", a 
qual teria sido invadida por famílias indígenas em 27 de abril de 1986, que nela se fixaram, 
destruindo cercas e divisões internas de pastagens, apossando-se de aproximadamente 700 
hectares no sul daquela propriedade. Para tanto, trouxeram aos autos título de domínio do 
referido imóvel e o testemunho de amigos e empregados da fazenda, que informam terem 
sido chamados a verificar (ou, em alguns casos, terem ouvido falar), durante um jogo de 
futebol, que alguns índios desenvolviam atividades em determinada área daquela fazenda.

Na audiência prévia de justificação, íoi concedido mandado liminar 
de reintegração de posse pelo Magistrado presidente do feito. A  FUNAI agravou desta 
decisão, alegando, dentre outros motivos, a incompetência da Justiça Estadual para apreci
ar a questão, em face do indiscutível interesse da União. Esse Tribunal dejustiça, no entan
to, considerou ser a justiça Estadual competente, anulando, porém, parte do processo em 
razão da não intervenção do Ministério Público no feito. Tendo havido nova audiência de 
justificação, foi mais uma vez deferida a liminar de reintegração de posse. Desta feita, a 
medida foi efetivamente cumprida, tendo sido a Comunidade Indígena removida do local.

Na fase probatória, além dos testemunhos já mencionados e de terem 
sido também ouvidos alguns índios, que afirmaram ser aquela região de posse imemorial 
de seu povo, foi realizada perícia por um engenheiro civil, Euclides Lopes Martins.

A  Procuradoria da República, após a promulgação da nova Constitui
ção Federal (outubro de 1988), requereu fosse declinada a competência em favor da Justiça 
Federal, com base no Art. 109, XI daquela Carta, com o que concordou o Ministério Públi
co Estadual. O  MM. Juiz de Iguatemi julgou-se, então, incompetente para proceder no 
feito, determinando fosse o mesmo remetido à Justiça Federal.

Dessa decisão, agravaram os ora Apelados, tendo esse Tribunal de jus
tiça novamente entendido ser a justiça Estadual competente, apesar do manifesto interesse da 
União. Ato contínuo, o MM. Juiz de Iguatemi requereu ao Juiz Federal a devolução dos autos, 
o que ocorreu sem qualquer pronunciamento desse último.



A partir daí, a Comunidade Indígena de Jaguapiré manifestou interesse 
no feito, tendo sido nele admitida como "assistente litisconsorcial em prol da FUNAI". Em sua 
alegações finais, e atendendo a requerimento do representante do Ministério Público Estadual, 
trouxe aos autos farta documentação comprobatória do consenso histórico acerca da 
imemoriaÜdade da posse indígena sobre a área de Jaguapiré e da existência de processo admi
nistrativo, no âmbito da FUNAI, referente à sua demarcação, requerendo íosse realizada uma 
perícia antropológica. Este pedido, no entanto, foi indeferido.

O  Promotor de Justiça em Iguatemi, por duas vezes, manifestou nos 
autos a sua certeza sobre a competência da Justiça Federal para julgar o íeito, além de, no 
mérito, opinar pela improcedência do pedido dos ora Apelados por não terem estes prova
do os fatos constitutivos de seu direito.

Não obstante, no dia 01 dc junho de 1992, o MM. Juiz de Iguatemi 
prolatou sentença, determinando a reintegração definitiva dos ora Recorridos na posse da 
área em questão. Contra essa decisão se insurgiu a Recorrente, pleiteando a reforma do 
"decisum", para que se reconhecesse a Comunidade Indígena de Jaguapiré como a legíti
ma possuidora da área em questão.

Esse Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Segunda Turma Cível, 
por unanimidade de votos negou provimento ao apelo da Recorrente, rejeitando as prelimi
nares de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, e de impossibi
lidade jurídica do pedido, face à previsão legal que veda a apresentação de interdito 
possessório para obstar a demarcação das terras indígenas. No mérito, a decisão ora Recor
rida considerou ser a área objeto da lide propriedade privada, rejeitando a argumentação 
de que a prova pericial produzida havia sido realizada por profissional inabilitado, além de 
não oferecer nenhuma segurança para a consideração sobre o caráter indígena ou não da 
terra em questão.

A razão de decidir pode ser apreciada pela leitura do Acórdão, sendo 
o que interessa ao presente recurso a seguinte transcrição:

"VO TO
O  SR. DES. jOSÉ AU G U STO  DE SO UZA (RELATOR)
A Fundação Nacional do índio, a Comunidade Indígena de jaguapiré e a 
União, batem-se, em preliminar, peia nulidade do processo já que a Justiça 
Estadual seria absolutamente incompetente para conhecer da questão, que 
versa sobre terras indígenas, em face do que estatui a atual Carta Magna. 
Entendo que não lhes assiste razão, porque a matéria já foi exaustivamente 
analisada neste feito, quando dos agravos de instrumento interpostos.
Com efeito, na vigência da Constituição federal anterior, como relator do 
Agravo de instrumento n®. 1.432/87, proposto pela Funai, tive oportunidade 
de ementar que:
"A Justiça estadual é competente para conhecer da ação ajuizada contra a 
FUNAI, por invasão de terras particulares por indígenas".
E, no corpo do acórdão oriundo desta mesma Turma, encontro:
"A preliminar levantada'pela agravante é rejeitada por falta de amparo le-
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gal, eis que, tratando-se de terras particulares ocupadas por indígenas, a 
competência para julgar a causa passa a ser da justiça comum. Seria da 
competência da Justiça Federal se a possessória objetivasse a reintegração 
de área pertencente ao patrimônio indígena. Não é este o caso."
Concedida Liminar na ação de reintegração de posse, foi interposto novo 
agravo de instrumento, que recebeu o n° 1.731/88, tendo esta Turma Cível, 
por unanimidade, decidido que:
"É competente a Justiça estadual para conhecer de ação ajuizada contra a 
Funai por invasão de terras particulares por indígenas."
Finalmente, já na vigência da atual Constituição federal, foi interposto novo 
agravo de instrumento, desta feita pelos recorridos, que não se conforma
vam com o fato de o ju iz de direito da comarca de Iguatemi, ter declinado de 
sua competência, em favor da Justiça federal.
Novamente, esta egrégia Turma Cível, decidindo a questão {Ag.l. 2.645/89 - 
julg. 14.2.90), proclamou:
"EMENTA - AGRAVO  DE INSTRUMENTO - POSSESSÓRIA - OCUPAÇÃO DE 
TERRAS PARTICULARES POR INDÍGENAS - INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO 
SOBRE DIREITOS INDÍGENAS - FUNAI - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTA
DUAL - PROVIDO.
Tratando-se de ocupação de terras particulares por indígenas, é competente 
para julgar a demanda a Justiça Estadual."
Como se vê, em três oportunidades foi este Areópago chamado a decidir se a 
questão sub judice era da competência da Justiça estadual ou da Justiça fede
ral e, em todas elas, por unanimidade, proclamou a sua própria competência 
para decidir a pretensão deduzida em juízo.
Portais motivos, rejeito a primeira preliminar ofertada por todos os recorren
tes."...

..."Com o afirmei, desde o início, estamos diante de uma questão que aborda, 
não a invasão de terras indígenas por particulares, mas, ao contrário, já que 
aqui se discute e está provado suficientemente que o thema decidendum, 
deve ser visto sob a ótica da invasão de terras particulares, de propriedade 
privada, por indígenas."

Daí 0 presente Recurso Extraordinário, no que tange à consideração 
da Justiça Estadual como competente para processar e julgar o feito, bem como em relação 
à constituição de propriedade privada sobre terra declarada como indígena, que constitu
em afronta ao texto constitucional em vigor.

II - FU N D A M EN T A Ç Ã O  C O N S T IT U C IO N A L  PARA REFO RM A

D A  IN C O M P E T Ê N C IA  A B S O L U T A  D A  JU S T IÇ A  E S T A D U A L ;

O  Código de Processo Civil adotou três critérios para determinação da 
competência interna: o objetivo, o territorial e o funcional. No caso em tela, importa-nos 
o critério objetivo, extraído da natureza da causa, e que define a competência em razão da 
matéria, do valor ou da qualidade das pessoas.
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Dispõem os Arts. 91 e 111 do CPC:

"Art. 91 - Regem a competência em razão do valor e da matéria as normas de 
organização judiciária, ressalvados os casos expressos neste Código".

"Art. 111 - A  competência em razão da matéria e da hierarquia é inderrogável 
por convenção das partes..."

A competência em razão da matéria é aquela em que se tem em vista a 
natureza da questão ajuizada, por exemplo, direito de família, acidente de trabalho, registros 
públicos e outros, como em nosso caso, os direitos indígenas. Com o dispositivo do Art. 111, 
a lei considerou a competência fixada em razão da matéria como absoluta (ou inderrogável}, 
ou seja, aquela que não pode ser modificada nem mesmo por acordo entre as partes.

Vejamos ainda o art. 113 do mesmo diploma legal:

"A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, 
em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção".

A questão da competência absoluta é de tal importância que a lei 
considera anulável a sentença proferida por juiz absolutamente incompetente, ensejando 
sua rescisão mesmo depois de esgotados todos os recursos, por via da ação rescisória (CPC, 
A lt. 485, II). É, portanto, VÍCIO da maior gravidade. Ediantede nulidade absoluta, não há 
sequer que se falar em preclusão para suscitá-la.

A  Constituição Federal, em seu Art. 109, i e XI estabeleceu:

"Aos juizes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal 
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto 
as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à 
Justiça do Trabalho;
XI - a disputa sobre direitos Indígenas." (grifos nossos)

Primeiramente, importa dizer que a jurisprudência tem entendido que 
"as fundações públicas federais, como entidades de direito privado, são equiparadas às 
empresas públicas, para os efeitos do Art. 109, Ida Constituição da República" (TEOTÔNIO 
NEGRÃO, CPC e legislação processual em vigor, 21" edição, Ed. Revista dos Tribunais, 
1991, nota 109:14, pág. 32). Aplica-se, portanto, também à Fundação Nacional do Indio, 
contra quem se moveu a presente Ação, este dispositivo, o que quer dizer que, se motivo 
outro não houvesse, este seria suficiente para impor a competência da Justiça Federal no 
caso. Isto, sem falar que a própria União manifestou devidamente, às fls. 249/250, o seu 
interesse no feito, o que, por si só, é o bastante.

Ocorre que, acima de tudo, tratamos aqui de disputa sobre direitos 
indígenas, já que se discute ser a posse sobre determinada terra indígena ou não. A  posse 
indígena, no caso, inclusive, já foi devidamente reconhecida por meio da Portaria do
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Ministro da Justiça n® 244, de 20/05/92, que a Recorrente fez anexar aos autos, e sua 
dem arcação homologada por Decreto do Presidente da República, assinado em 23 
de novembro de 1992, e publicado no D iário O fic ia l da União, Seção I, edição do dia 
24/11/1992, às páginas 16206 e 16207 (Doc. 1).

Ainda que não houvesse a referida Portaria, vale salientar que a Consti
tuição Federal reconheceu aos índios direitos originários sobre as terras que ocupam (Art. 231, 
capuí), desvinculando, portanto, o ato de reconhecimento formal do direito propriamente 
dito. Esta interpretação, inclusive, já tinha guarida no texto da Constituição anterior, razão 
pela qual a Lei 6.001/73 (Estatuto do índio) incorporou o seguinte princípio:

"Art. 25 - O  reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse 
permanente das terras por eles habitadas, nos termos do artigo 198, da Cons
tituição Federal, independerá de sua demarcação, e será assegurado pelo ór
gão federal de assistência aos silvícolas, atendendo..."

Isto quer dizer que a competência da Justiça Federal se impõe a priori 
em todos os casos em que estejam envolvidos direitos indígenas. A conseqüência imediata 
deste princípio é que, em havendo conflito quanto à competência, seria o Superior Tribu
nal de Justiça quem deveria pronunciar-se a respeito.

Uma análise minuciosa destes autos, faz-nos crer que não bastaram 
todos os apelos para que a Segunda Turma Cível do Tribunal dejustiça do Mato Grosso do Sul 
reconhecesse a competência da Justiça Federal para processar e julgar este feito. Infelizmente 
a decisão recorrida não atentou para a clareza da circunstância que originou todo este proces
so: a tentativa de fazer crer que os índios não tinham qualquer direito. Conforme já transcrito 
acima, o ilustre Relator do Acórdão recorrido afirma reiteradas vezes não se tratar de discus
são sobre direitos indígenas, mas sim de direito de particulares violados por indígenas. O  faz, 
entretanto, a despeito de ato administrativo juridicamente perfeito e acabado que reconhece a 
ocupação permanente da Comunidade Indígena, ora Recorrente, sobre a área em litígio.

Sendo assim, ao declarar como competente a Justiça Estadual para 
processar e julgar este feito, o Acórdão de que ora se recorre contrariou o disposto no artigo 
109 ,! e XI da Constituição Federal.

D A  N A T U R E Z A  JU R ÍD IC A  D O  BEM  O B JE T O  D A  L ID E :

A Constituição Federal de 1988, bem como todas as anteriores desde 
1934, inclui entre o rol de bens da União (Art. 20, XI), as terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios, entendidas como tais aquelas do seu Art. 231, §1®. A  outorga constitucional 
dessas terras ao domínio da União, cria, no dizer do Prof. JOSÉ AFO N SO  DA SILVA, uma 
"propriedade vinculada ou propriedade reservada com o fim de garantir os direitos dos 
índios sobre ela" {in Curso de Direito Constitucional Positivo, 7- edição, Ed. Revista dos 
Tribunais, 1991, pág. 717).

Diz-se vinculada a propriedade por ter a norma constitucional nela 
embutido a obrigatoriedade do respeito aos direitos indígenas, reconhecidos pela própria



Constituição como originários, o que consagrou, como fonte primária e congênita da pos
se territorial, o princípio de que são os índios os primeiros e naturais senhores da terra.

O  Código C ivil, em seu Art. 65, classifica os bens de acordo com os 
títulos que a eles correspondem:

"São públicos os bens do domínio nacional pertencentes à União, aos Esta
dos, ou aos Municípios. Todos os outros são particulares, seja qual for a pes
soa a que pertencerem."

Sendo as terras indígenas de domínio da União, adquirem portanto, 
para efeitos de classificação geral, o caráter de bens públicos. Como tais, revestem-se das 
mesmas características daqueles, quais sejam: são inalienáveis, impenhoráveis, conseqüen
temente não sujeitas à oneração por penhor, anticrese ou hipoteca, e os direitos sobre as 
mesmas são Imprescritíveis. Da inalienabilidade e imprescritibilidade decorre também não 
ser possível invocar sobre as terras indígenas a usucapião. Isto porque, se são as terras 
indígenas inalienáveis na origem, segue-se que ninguém as pode adquirir. Conforme ensi
na HELY LOPES MEIRELLES, in Direito Administrativo Brasileiro, 14" edição, Ed. Revista 
dos Tribunais, 1988, pág. 447:

..."É  princípio jurídico, de aceitação universal, que não há direito contra di
reito, ou, por outras palavras, não se adquire direito em desconformidade 
com 0 Direito."

De fato, consagrou a Constituição de 1988 a ocupação indígena como 
fonte primeira do direito à posse territorial, contra o qual não se sobrepõe nenhum outro.
Da identificação do caráter indígena de uma determinada terra decorre, também por impo
sição constitucional, o domínio da União sobre a mesma. Daí ser evidente que ninguém 
pode afirmar-se proprietário de uma terra indígena, tampouco possuidor - se a posse é o 
exercício de poderes ostensivos sobre determinada coisa, com o intuito de conservá-la e 
defendê-la, não há que se falar em posse de quem quer que seja sobre terra indígena. 
Quaisquer destes atos não seriam mais que mera detenção, quando não, ocupação, ou 
ainda, invasão.

Desse modo, continua mais do que válida a lição do insigne jurista 
PONTES DE M IRANDA, que em Comentários à Constituição de 1967, com a redação que 
lhe deu a Emenda N® 1 de 1969, assim se referiu à ocupação por terceiros de terras habita
das por silvícolas:

"Sâo nenhuns quaisquer títulos, mesmo registrados, contra a posse dos 
silvícolas, ainda que anteriores à Constituição de 1934, se à data de pro
mulgação havia tal posse. O  registro anterior de propriedade é título de 
propriedade sem uso e sem fruição." (Revista dos Tribunais, 1970, tomo VI, 
pág. 457).

Aliás, esse tem sido o entendimento predominante fixado pelo Colendo 
Supremo Tribunal Federal, através de votos lapidares dos seus mais destacados membros.
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como 0 saudoso Ministro Victor Nunes Leal, cujo pronunciamento acerca das garantias 
constitucionais ofertadas às terras indígenas transcrevemos abaixo:

"Aqui não se trata do direito de propriedade comum: o que se reservou íoi o 
território dos índios. Essa área foi transformada num parque indígena sob 
guarda e administração do Serviço de Proteção aos índios, pois estes não têm 
a disponibilidade das terras.
O  objetivo da Constituição Federal é que ali permaneçam os traços cultu
rais dos antigos habitantes, não só para sobrevivência dessa tribo, como 
para estudo dos etnólogos e para outros efeitos de natureza cultural ou 
intelectual.
Não está em jogo, propriamente, um conceito de posse, nem de domínio, no 
sentido civilista dos vocábulos; trata-se do habitat de um povo.
Se os índios, na data da Constituição Federal, ocupavam determinado territó
rio porque desse território tiravam seus recursos alimentícios, embora sem 
terem construções ou obras permanentes que testemunhassem posse de acor
do com 0 nosso conceito, essa área, na qual e da qual viviam , era necessária 
à sua subsistência. Essa área, existente na data da Constituição Federal, é que se 
mandou respeitar. Se ela foi reduzida por lei posterior, se o Estado a diminuiu de 
dez mil hectares, amanhã a reduziria em outras dez, depois, mais dez, e poderia 
acabar confinando os índios a um pequeno trato, até ao terreiro da aldeia, por
que ali é que a "posse" estaria materializada nas malocas.
Não foi isso que a Constituição quis. O  que ela determinou íoi que, num 
verdadeiro parque indígena, com Iodas as características culturais primitivas, 
pudessem permanecer os índios, vivendo naquele território, porque a tanto 
equivale dizer que continuariam na posse do mesmo.
Entendo, portanto, que, embora a demarcação desse território resultasse, ori
ginariamente, de uma lei do Estado, a Constituição Federal dispôs sobre o 
assunto e retirou ao Estado qualquer possibilidade de reduzir a área que, na 
época da Constituição, era ocupada pelos índios, ocupada no sentido de uti
lizada por eles como seu ambiente ecológico."
(RE n® 44.585, Rei. Min. Victor Nunes, Referências da Sumulado STF, 1970, 
V. 25, pp. 360/361).

Assim, a decisão recorrida, ao reconhecer a fixação de uma posse 
privada sobre área declarada como terra indígena por ato do Poder Público Federal, desres
peita expressa disposição constitucional contida no Artigo 231, caput e em seu parágrafo 
6®, abaixo transcritos:

"Art. 231 icaput) - Sâo reconhecidos aos índios sua organização social, costu
mes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens.

§6®. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que te
nham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere 
este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos
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nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o 
que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a 
indenização ou a Ações contra a União, salvo em forma de lei, quanto às 
benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé", (grifos nossos).

I I I  - P E D ID O  F IN A L

Havendo sido contrariadas disposições expressas da Constituição da 
República por parte da decisão recorrida, o presente recurso se mostra como meio hábil 
de impugná-la, devendo ser admitido e ao final provido. A final, já que o Estado De
mocrático de Direito tem como seu pilar de sustentação a Constituição, qualquer 
v io lação aos seus dispositivos tem como conseqüência por em risco a segurança das 
instituições.

Frente a estas considerações, e mais o que será por certo suprido por 
Vossa Excelência, suplica a Recorrente a intimação da parte ex adversa por intermédio de 
seus ilustres patronos para, ao final, acreditando na justiça, seja o presente Recurso Extraor
dinário conhecido e provido, restabelecendo assim, a supremacia dos dispositivos estabe
lecidos pela nossa Carta Magna.

Termos em que.
Pede Deferimento.

Campo Grande, 27 de agosto de 1993.

Ana Valéria N. Araújo Leitão Raimundo Sergio B. Leitão
OAB/DF 10.918 OAB/DF 10.841

joatan Loureiro da Silva 
OAB/MS 3.744

Doc. Ifl: Dccisâo dd Presídóiuía do Tribunal de Jubtíça (MS) 
admitindo o Recurso txtraodinário da Comunidade indít*ena

Recurso  Extraord inário  n. 32 .947-5/02

Vistos etc.

A Comunidade Indígena jaguapiré, a Fundação Nacional do índio, o 
Ministério Público Federal e a União Federal, inconformados com a decisão proferida nos 
autos de Apelação Cível n. 32.947-5/02, em que figuraram como recorridos Octávio 
junqueira Leite de Moraes e outra, apresentam recurso extraordinário com fundamento no 
artigo 102, 111, a, da Constituição Federal.



Pára tanto, sustentam que o decisório afrontou os artigos 1 0 9 ,1 e XI e 
231 e parágrafo 6® da Lei Básica.

As contra-razões às fls. 1.073-1.114.

A  Procuradoria-Geral de justiça ofertou parecer de f. 1.197-1.200.

É o que entendo relatar.

Passo ao ju ízo prévio de admissibilidade.

Por uma questão de praticidade e economia processual, tendo em 
vista a identidade de argumentos, os recursos extraordinários pertinentes a este feilo serão 
analisados em conjunto.

Tenho que as súplicas extraordinárias estão a merecer trânsito.

Por primeiro, anotam afrontas ao artigo 1 0 9 ,1 e XI.

Bem, a questão toda pode se resumir na seguinte forma:

É competente a justiça comum para dirimir litígios em que se discu
tam direitos indígenas?

O  aresto atacado assim se posicionou:

"É competente a justiça estadual para conhecer de reintegração de posse que 
trata da invasão de terras particulares por indígenas.

Não estando a se vindicar sobre área indígena, mas sobre terras particulares 
invadidas pelos índios, é juridicamente possível a pretensão.

Estando provados os requisitos do art. 927 do CPC, em especial a posse ante
rior dos autores, o esbulho cometido, e a data deste, não merece reparos a 
decisão do magistrado que, com base nas provas produzidas e, em especial 
no laudo pericial, julga procedente a reivindicalória." (f. 802)

Diante dos termos dos dispositivos tidos por afrontados e também do 
aresto proferido nos autos de Agravo de Instrumento n. 33.015-2, em que figuram como 
partes as mesmas do presente e cuja discussão guarda semelhança, assim ementado, verbis:

" E M E N T A -  AG RAVO  DE INSTRUMENTO - INTERDITO PRO IBITÓRIO  - 
ÁREA INDÍGENA RECONHECIDA POR PORTARIA MINISTERIAL - EXISTÊN
CIA DE AÇÃO  CIVIL PÚBLICA NA JUSTIÇA FEDERAL - PRELIMINAR DE 
INCOM PETÊNCIA D A jU ST IÇ A  ESTADUAL, ACO LHIDA.
Havendo portaria baixada pelo Ministério da Justiça que reconhece a área em 
litígio de posse permanente dos indígenas e de interesse para demarcação e
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havendo ação civil pública movida pelo MP da União, perante a Justiça 
Federal, visando assegurar a demarcação da área e havendo interesse da 
União, a competência para conhecer e decidir a matéria é da Justiça Fede
ral/Hf. 1030/31.)

E diante da relevância da matéria, lenho como aparentemente con
trastados os dispositivos supramencionados de sorte que de todo razoável a composição 
perante a Grande Instância.

Insta dizer, porém, em atenção à asserção lançada em sede de contra- 
razões, que não há falar em aplicação in casu, dos termos do arligo 109, parágrafo 3®, 
porque que este tem campo de incidência tão-somente quanto a beneficiários do INSS.

No que tange ao artigo 231, caput e parágrafo 6® também da Consti
tuição federal, que se anotam também desrespeitados, uma vez que a decisão reconheceu 
a fixação de uma posse privada sobre área indígena por ato do Poder Público, resta preju
dicada a asserção ante os termos da admissão recursal pertinente ao artigo 109 do diploma 
Máximo, bem como porque para se chegar a esta afronta mister a análise dos lineamentos 
fáticos da causa.

Pelo exposto, admito o recurso.

Subam os autos, oportunamente à Suprema Corte.

P .I .C

Campo Grande, 29 de julho de 1994.

Des. Oswaldo Rodrigues de Melo
Vice-Presidente
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WAURA
Advogado responsável pela condução do caso: Sérgio Leitão
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Brasil, Sâo hoje aproximadamente 150 pessoas e vivem na região sul 
do Parque do Xingu.

A  área que tradicionalmente ocupam é tida como zona de transição entre a floresta 
amazônica e o cerrado, onde a mata é bastante densa junto dos cursos d'águas, 

podendo-se encontrar nela. ainda hoje, veados, antas e capivaras em grande número.
Os rios. ricos em peixe, constituem a principal fonte de alimento da Comunidade, 

complementada, em especial, pela plantação de mandioca.
A s primeiras notícias que se tem sobre os Waurá datam de 1884, quando a expedição 
do alemão KarI Von den Steinen esteve pela primeira vez na região dos formadores do 

rio Xingu. Acredita-se que. à época, tal como nos dias atuais, os Waurá concentravam-se 
numa aldeia única, com uma população de cerca de 200 índios, os quais ocupavam as

duas margens do Rio Batovi.
Conhecidos como exímios ceramistas, os Waurá utilizam a sua produção para o abaste
cimento próprio e das demais comunidades xinguanas, estabelecendo intenso comércio 

intertribal no Parque Indígena do Xingu.



0  CONFLITO

Quando o Parque do Xingu foi criado, na década de 60, uma ^arte 
do território tradicional do povo Waurá foi excluída da demarcação, fican
do fora dos seus iimites oficiais. Essa área, às margens do Rio Batovi, na 
extremidade sudoeste do Parque, abrangia locais de fundamental impor
tância para a cuitura dos Waurá, de onde extraíam a matéria-prima para 
a feitura de suas cerâmicas e pinturas corporais.

Apesar de oficiaimente excluída, os Waurá continuaram a ocupar 
aquela área, já  que não podiam nem mesmo imaginar tal fato. Foi só nos 
anos 70, após ocorrerem ali uma série de tentativas de invasão, que eles 
tomaram conhecimento da exclusão. A  partir daí, tentaram exaustiva
mente obter do órgão indigenista o reconhecimento sobre a mesma, en
quanto travavam uma verdadeira batalha local para defendê-la a despeito 
da omissão das autoridades competentes.

Em 1989, após terem sido alvo de muitas agressões, os Waurá 
resolveram reavivar, por conta própria, a linha demarcatória do território 
por eles reconhecido e edificar um posto de vigilância na área em questão, 
para facilitar a sua proteção contra pescadores e caçadores, que ali inse
riam-se clandestinamente para dilapidar os seus recursos naturais. No
vos confrontos surgiram, culminando com o incêndio provocado por inva
sores no posto de vigilância e em algumas outras instalações dos índios.

Embora os Waurá nunca tenham deixado de exercer a sua ^osse 
sobre a região, o clima ali passou a ser de grande tensão.

O PROCESSO

Este caso chegou ao NDI por intermédio da FMV e de Megaron 
Txucarramãe, então diretor do Parque Indígena do Xingu. A  assessoria 
jurídica do NDI visitou a área dos Waurá em março de 1991, tendo discu
tido com os índios a propositura de uma ação judicial, que buscasse re
solver o problema.

Para propó-la, entretanto, foi preciso definir o tamanho exato da 
área em discussão, denominada pelos índios de “Terra do Batovi”. Isso 
requereu a realização de trabalhos técnicos e a assessoria especializada 
do CEDI, que indicou a técnica Maria Ignez Maricondi para promover os 
estudos necessários.

Foi elaborado um “Laudo de Vistoria e Localização Cartográfica da 
Terra do Batovi”, constatando que a área a ser reivindicada jud icia l
mente tinha a extensão de 5.200 hectares. De posse do Laudo, o NDI 
propôs, em nome da Comunidade Waurá, uma Ação Declaratória con
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tra a FUNAI, a União Federal e réus incertos e desconhecidos, com o 
objetivo de declarar a referida área como de ocupação tradicional dos 
índios (doc. 1).

Em setembro de 1992, a Ação foi distribuída à 5- Vara da Justiça 
Federai em Brasília. A  citação dos réus incertos e desconliecidos foi inici
almente indeferida. Não se conformando, o NDI interpôs Agravo Retido 
(doc. 2), que resultou na retratação do Juiz quanto àquela decisão.

Após as contestações da FUNAI e da União, a Comunidade Waurá 
apresentou a sua réplica. 0  NDI requereu ainda, em nome dos índios, que 
fossem concedidos a eles os mesmos privilégios outorgados à Fazenda 
Pública, quais sejam aqueles referentes a prazos e ao pagamento das cus
tas processuais somente ao final do processo, caso seja derrotada. O Juiz 
encarregado do caso deferiu tal pedido (doc. 3).

A  Ação está hoje em fase de coleta de provas, devendo ser realizada 
uma perícia na área em litígio, solicitada pela própria Comunidade (docs. 
4 e 5). 0  Juiz determinou que se oficiasse à ABA para indicação dos profis
sionais habilitados, nomeando, em seguida, a antropóloga Bruna 
Franchetto como perita do Juízo. A  Comunidade Waurá apresentou o elenco 
de quesitos que deverão ser respondidos pela antropóloga (doc. 6} e aguar
da 0 resultado desse trabalho.
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Dot'. 1: Petição inicial dn Açàu Declaratória pro jiisl.i pelii  ̂V\<iiira 
peranie a Justiça Federal no Distrito Fedorjl

E X M O . SR . D R . JU IZ  FED ER A L D A  V A R A  N O  D IS T R IT O  FED ER A L

A COMUNIDADE INDÍGENA WAURÁ, com legitimidade para 
ingressar em Juízo garantida pela Constituição Federal, Art. 232, representada, segundo 
seus usos, costumes e tradições, por seu chefe ATAMAIN W AURÁ, brasileiro, casado, indí
gena, portador da identidade n® 1.351-124 SSP-SP, residente e domiciliado nas terras tradi
cionais da Comunidade Indígena supra citada, localizadas no Parque Indígena do Xingu, 
estado do Mato Grosso, vem, por intermédio dos seus advogados abaixo assinados (instru
mento público de mandato e substabelecimento inclusos - Does. 1 e 2), que receberão 
intimações e notificações em seu escritório no SCS, Quadra 06, Bloco A, Edifício José Seve
ro, sala 303, nesta capital, propor a presente

A Ç Ã O  D ECLA R A TÓ R IA

contra a UNIÃO FEDERAL e a FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO-FUNAI e demais 
interessados desconhecidos ou incertos, a primeira a ser citada por intermédio da Procura
doria da República no Distrito Federal, a segunda, na pessoa do seu Presidente, no Edifício 
"Lex", 3® andar, silo no SEP, Quadra 702 Sul, nesta capital, e os pretensos interessados por 
meio de edital, a fim de que seja DECLARADA COM O TERRA TRADICIONALM ENTE O C U 
PADA PELA CO M UNIDADE INDÍGENA W AURÁ a área de 5.200 ha. (cinco mil e duzentos 
hectares) de superfície contínua abaixo descrita, pelos fundamentos de fato e de direito a 
seguir expostos:
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I - D A  C A P A C ID A D E  P R O C E S S U A L :

A Constituição Federal reconhece aos índios, suas comunidades e or
ganizações, capacidade processual para postular judicialmente em defesa de seus direitos 
e interesses. É o Art. 232 do texto constitucional que atribui-lhes essa capacidade:

"Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para in
gressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministé
rio Público em todos os atos do processo".

Dessa forma, possui a Comunidade Indígena Waurá, neste ato repre
sentada segundo seus usos e costumes peio chefe Atamain Waurá, plena capacidade para 
propor a presente Ação.

I I - D A  C O M P E T Ê N C IA :

É a justiça Federal competente para processar e julgar a presente Ação, 
de acordo com o Art. 109, incisos I e XI da Constituição Federal, abaixo transcritos:

"Aos juizes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal 
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto 
as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à 
justiça do Trabalho;
XI ■ a disputa sobre direitos indígenas."

No caso em tela, trata-se de feito conlra a União Federal, aonde, além 
disso, manifesta-se claramente a disputa sobre direitos indígenas.

Outrossim, optou a Autora por propor a presente Ação perante uma 
das Varas da justiça Federal no Distrito Federal, circunstância a que está expressamente 
autorizada pelo parágrafo 2- do mesmo Art. 109 acima citado:

"As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciá
ria em que for domiciliado o Autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou 
fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no 
Distrito Federal." (grifos nossos)

I I I  - D O  C A B IM E N T O  D A  A Ç Ã O  D E C L A R A T Ó R IA :

O  processo de demarcação das terras indígenas no Brasil tem nature
za administrativa. Consiste na identificação de determinada área pela FUNAI e no conse
qüente reconhecimento de seu caráter indígena pelo Ministro da justiça.

A Constituição Federal, em seu Art. 231, caput, garante aos índios 
direitos originários sobre suas terras. O  reconhecimento de que trata o mencionado pro
cesso de demarcação não é, portanto, ato constitutivo, e sim, declaratório, visto que o seu
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objetivo é meramente precisar os limites da terra indígena em questão, cumprindo aquele 
mandamento constitucional, que determina à União a sua demarcação e proteção.

O  processo administrativo de demarcação é hoje regulamentado pelo 
Decreto presidencial n® 22, de 04 de fevereiro de 1992. Em seu Art. 2®, capuí, este Decreto 
determina:

"A demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios será prece
dida de identificação..."

já o parágrafo 9® do mesmo Art. 2®, determina que o Ministro da justi
ça, após aprovados os trabalhos de identificação a cargo do órgão indigenista:

"...Declarará, mediante portaria, os limites da terra indígena, determinando a 
sua demarcação."

Precisamente por não ter obtido tal declaração sobre a área objeto 
desta Ação, que ficou excluída dos limites oficiais do Parque Indígena do Xingu quando da sua 
criação, é que a Autora ora recorre ao Poder Judiciário. A inexistência dessa declaração é 
causadora de uma incerteza jurídica quanto à responsabilidade de fiscalizar e proteger tal 
região especificamente. Isto tem como conseqüência imediata gerar para as Rés, União 
Federal e FUNAI, a presunção de que não estão vinculadas à observância das obrigações 
decorrentes do reconhecimento oficial, impostas pelo acima citado caput do Art. 231:

" ... demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens."

O não cumprimento dessas obrigações tem causado sérios danos para 
a Autora, que exerce e sempre exerceu posse efetiva sobre a área em questão, como, ao 
final, restará demonstrado. A falta do reconhecimento, aliada à inércia quanlo à proteção 
dessa área, tem propiciado todo o tipo de tentativas de invasão da mesma por parte de pessoas 
que, movidas por interesses escusos, buscam inescrupulosamente explorar os recursos natu
rais ali existentes, colocando em risco, inclusive, a segurança dos Waurá.

É imprescindível notar que não se trata aqui de pleitear a ampliação 
dos limites do Parque Indígena do Xingu. O  que se pretende é o reconhecimento oficial do 
caráter indígena de determinada área que pertence e sempre pertenceu à Comunidade 
Indígena Waurá, como, afinal, se provará.

Por isso mesmo, é a Ação Declaratória o remédio processual mais ade
quado para satisfazer o interesse e a pretensão da Autora, já que esta tem por finalidade obter 
uma "declaração oficial de certeza" de existência ou não de determinada relação jurídica. 
(Celso Agrícola Barbi, in Comentários ao Código de Processo Civil, 1 Vol., 1983, págs. 61/62).

IV - D A  C R IA Ç Ã O  D O  PA R Q U E IN D ÍG EN A  D O  X IN G U :

Peio Decreto n® 50.455, de 14 de abril de 1961 (Doc. 3), a União 
criou, no estado do Mato Grosso, o então denominado "Parque Nacional do Xingu". A
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criação teve por objetivo proteger as terras tradicionalmente ocupadas pelas comunida
des indígenas que habitavam a região em torno do vale do rio Xingu, preservando-as e 
resguardando-as de exploração.

Esta região compreendia as bacias dos rios Ronuro, Batovi, Kuliseu e 
Kuluene, além de ambas as margens do alto rio Xingu, incluindo os cursos inferiores de 
seus afluentes principais, o Suyá Missú, o Manitsauá Missú e o Jarina, ocupadas pelos 
índios Waurá, Mehináku, Yawalapíli, Kuikuro, Kaiapalo, Matipú, Nahuquá, Kamayurá, Awetí, 
Trumai, Suyá, Juruna e Txukarramãe.

A criação do Parque teve por fundamento estudos antropológicos que 
descreviam os índios daquela região e os seus territórios tradicionais, eque os definia como 
integrantes de uma unidade cultural. Esta unidade se caracterizaria pela interação de comu
nidades indígenas, "cuja cultura, por um longo processo de ambienlação e amalgamento, se 
tornou uniforme em seus aspectos essenciais, sobretudo naqueles que dizem respeito às 
técnicas que asseguram a subsistência, a artefatos e a algumas instituições religiosas e 
sociais", não obstante pertencerem as mesmas, a famílias lingüísticas distintas (Eduardo 
Gaivão, in Encontros de Sociedades - índios e Brancos no Brasil, 1979, pág. 75).

Por isso, no entendimento da geógrafa MARIA LÚCIA PIRES MENEZES, 
a proposta foi de criação de um parque, e não de "demarcações individuais" que delimitas
sem as terras de cada uma das comunidades indígenas habitantes daquela região (in Parque 
Indígena do Xingu: A  Construção de Um Território Estatal, UFRJ/Institulo de Geociências, 
1990, pág. 62).

Entretanto, como restará demonstrado, em relação à Autora, Comuni
dade Indígena Waurá, os estudos que definiam a real extensão das terras por ela ocupadas 
não foram levados em consideração integralmente. Isto quer dizer, que uma parte das 
terras Waurá, por razões desconhecidas (provavelmente um mero erro topográfico), não foi 
incluída nos limites oficiais do Parque. Esta área, entretanto, jamais deixou de ser por eles 
habitada, que sequer cogitavam, até fins dos anos 70, da exclusão havida. Os Waurá lá 
permanecem, conforme seus usos, costumes e tradições, até os dias de hoje.

V - O S  ÍN D IO S  W A U RÁ :

Os Waurá são integrantes da família lingüística dos Aruak, sendo con
siderados, pela antropologia brasileira, os seus mais numerosos representantes no Brasil 
(Pedro Agostinho, Informe Sobre A Situação Territorial e Demográfica no Alto Xingu, in "La 
Situacion dei Indígena en América dei Sur", 1972, pág. 358).

Como as demais comunidades habitantes da região dos formadores 
do rio Xingu, as primeiras notícias que se tem sobre a Comunidade Indígena Waurá datam 
de 1884, quando a expedição do alemão KarI Von den Steinen ali esteve pela primeira vez. 
Acredita-se que, à época, tal como nos dias atuais, os Waurá concentravam-se numa aldeia 
única, somando uma população de cerca de 200 índios, os quais ocupavam as duas mar
gens do Rio Batovi (Claude Lévi-Strauss, "The Tribes o f The Upper Xingu River", in 
"Handbook of South American Indians", Vol. 3 ,1948 , págs. 321/322).
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Essa região caracteriza-se como área de transição entre a floresta ama
zônica e 0 cerrado, onde a mata é bastante densa junto ao rio e outros cursos d'âguas. Nela 
encontra-se, ainda hoje, grande número de animais, como veados, antas e capivaras. Os 
rios, que são ricos em peixe, constituem a principal fonte de alimento para a Comunidade, 
complementada, principalmente, pela plantação de mandioca (Eduardo Gaivão, idem, págs. 
75/87).

Conhecidos como exímios ceramistas, os Waurá utilizam a sua produ
ção para abastecimento próprio e das demais comunidades xinguanas, estabelecendo in
tenso comércio intertribal no Parque Indígena do Xingu (Egon Schaden, in Aculturação 
Indígena, 1965, pág. 95).

V I - D A  Á R E A  O B JE T O  D E S T A  A Ç Ã O :

1. A Descrição:

Parte das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios W aurá foi 
excluída dos limites oficiais do Parque Indígena do Xingu. Trata-se da área por eles conhe
cida como "Terra do Batovi", localizada na extremidade sudoeste do Parque, entre os 
municípios de Canarana e Marcelândia. A  descrição precisa dos seus limites encontra-se 
no "Laudo de Vistoria para Localização e Identificação Cartográfica de Limites das Terras 
Tradicionalmente Ocupadas pelos Waurá", recentemente elaborado pela técnica Maria 
Ignez Maricondi, a pedido da própria Comunidade Autora (Doc. 4):

"O  acesso se dá a partir da cidade de Canarana, através de leito carroçável, 
por aproximadamente 100 Km até encontrar a divisa do Parque, no Posto de 
Vigilância Kuluene, localizado à beira do rio de mesmo nome (...). Seguindo- 
se à jusante desse rio por aproximadamente 130 Km encontra-se a foz do Rio 
Tuatuari; seguindo-se à montante deste último, por aproximadamente 10 Km, 
encontra-se o Posto Indígena Leonardo Villas Boas. Daí, segue-se por uma estra
da de terra, por 30 Km, até a Aldeia Waurá; segue-se enlão à montante do Rio 
Batovi ou Tamitatoala, por aproximadamente 100 Km, até a foz do Rio Anto
nio Bacaeri, iniciando-se, neste ponto, a descrição da área em questão. 
Tendo como referência o marco 58, ponto esse que é a foz do Rio Antonio 
Bacaeri no Rio Batovi ou Tam itatoala,..., iniciaremos a descrição da área. 
Partindo do m arco 58 , de coordenadas geográficas 12°53 '24 ,5 "S  e 
53°53'53,5"W gr, segue-se pelo Rio Batovi ou Tamitatoala, sentido montante, 
na distância de 21.531,24m, até encontrar o marco de cimento n® 59, coorde
nadas geográficas 12®59'52,7"S e 53®59'00,9‘‘Wgr implantado na margem 
esquerda desse referido rio. Daí, segue por uma linha reta de azimute 91 °27'21,3" 
e distância aproximada de 7.000m até encontrar o marco de cimento n® 57, 
implantado à margem direita do Rio Antonio Bacaeri, de coordenadas geográ
ficas 12°59'56,6"S e 53'=54'59,7'Wgr, daí segue pelo referido rio, sentido 
jusante, por uma distância aproximada de 16.000m até encontrar o ponto 
inicial, completando assim o caminhamento do perímetro.
Uma vez completado o caminhamento do perímetro conforme aqui relatado, 
tem-se uma área total de 5.200 hectares planimetrados" (págs. 9 e 10).
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2. O  Batovi é terra indígena:

A área acima descrita, que constitu i o objeto da presente Ação, é terra 
tradicionalmente ocupada pela Comunidade Indígena Waurá. Neste sentido, farta é a ma
téria probatória.

Em 1987, a antropóloga Bruna Franchetto elaborou um laudo antro
pológico acerca da ocupação indígena sobre a região dos formadores e do alto curso do 
Rio Xingu. Este laudo foi redigido a pedido da Procuradoria Geral da República, a fim de 
instrumentalizar a defesa da União Federal na ação judicial promovida pelo estado do 
Mato Grosso, que alegava possuir domínio sobre parte daquelas terras (Gilmar Ferreira 
Mendes, in O  Domínio da União sobre as Terras Indígenas: O  Parque Nacional do Xingu, 
MPF, 1988, pág. 76).

Naquele trabalho, Bruna Franchetto faz diversas referências à ocupa
ção das terras tradicionais da Comunidade Indígena Waurá, mencionando especificamen
te a área objeto desta Ação. Para tanto, utiliza-se de relatos das explorações que essa região 
sofreu no período de 1884 a 1946, a primeira delas realizada por KarI Von den Steinen. 
Segundo a antropóloga, é a partir dessas expedições que se tem uma "história documenta
da da bacia dos formadores do Xingu", sendo que o "exame das obras escritas pelos via
jantes e etnógrafos que visitaram o Alto Xingu entre 1884 e os anos 40 é fundamental para 
definir a ocupação indígena da região, que, em seus traços básicos, não mudou substanci
almente até os dias de hoje" (idem, pág. 79). (grifos nossos)

A  ocupação Waurá, segundo Von Steinen, é assim mencionada pela
antropóloga:

1884 - Steinen:

"Dia 27/8 -1 2°3'9" - Aqui, há canoas na margem direita do Batovi. Aparecem 
muitos índios. São os Custenaús. Estes falam da proximidade dos Trumai e 
mencionam os Carajás entre o rio Xingu e o rio Araguaia. Falam dos temíveis 
Suyá e informam que as aldeias Waurá podem ser atingidas num dia de 
viagem" (idem, pág. 81). (grifos nossos)

1887 - Steinen:

"No começo de setembro de 1887, Von den Steinen chega a primeira aldeia 
Bakairi do Batovi (como na primeira viagem). Aqui é informado pelos Bakairi 
sobre as aldeias dos grupos que deverá encontrar no Kuliseu (pág. 79): uma 
aldeia Nahuquá, duas Mehináku, uma Auiti, uma Yaulapiti ou Yaulapihú, 
uma Trumás no Kuluene (pela primeira vez ouve mencionar este rio); entre o 
Kuliseu e o Tamilotoala ■ Batovi habitam os "Kamayulá" e os WAURÁ" (idem, 
pág. 82). (grifos nossos)

"Dia 16/10 - Visita à aldeia Auetõ (Aweti)...
(pág. 141) - Bem perto da aldeia Auetõ começa a rede de canais e lagunas
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que se estende até o ponto de união dos confluentes principais, estabelecen
do a ligação entre as tribos que habitam a região... Deste modo comunicam- 
se, por via aquática, com os Yaulapiti e os Trumái. Podia-se chegar também 
aos Mehináku, aos Kamayurá e aos Waurá por esse canais e lagunas, interca
lando pequenos trajetos de percurso terrestre.

(pág. 142) - Os Waurá devem habitar o ângulo formado pelos Batovi e pelo 
Kuliseu, muito mais perto, entretanto, do primeiro... Entre os Auetõ encon
tramos vários indivíduos desta tribo... os dados revelam um parentesco 
estreitíssimo com os Mehinakú e com os Kustenaú..." (idem, págs. 82/83). 
(grifos nossos)

"No afluente do Ronuro, o Batovi-Tamitotoala, que descemos em 1884, exis
tem quatro aldeias Bakairi. Sua parte inferior e sua margem direita perten
cem aos Kustenáu e aos Waurá" (idem, pág. 84). (grifos nossos)

Finalizando o relato sobre as viagens de Von den Steinen, Bruna 
Franchetto afirma que:

"Algumas conclusões da obra de Von den Steinen nos interessam particular
mente, já que dizem respeito à localização dos povos dos formadores do 
Xingu.
As aldeias Awetí, Yawalapíli, Kamayurá e Trumái estão, no fim do século 
passado, nas margens do rio Kuliseu, entre 12°30'e 12° de latitude sul. As 
mesmas latitudes valem para as aldeias WAURÁ e Kustenáu nas margens do 
Batovi. Comparados com as localizações atuais, podemos afirmar que esses 
grupos permaneceram no mesmo território durante um século. São exceção os 
Kustenáu, que foram absorvidos pelos WAURÁ" (idem, pág. 86). (grifos nossos)

Outros relatos sobre os índios Waurá e a localização de suas terras 
sâo mencionados no laudo da antropóloga, quando são feitas referências às expedições 
realizadas no âmbito da Comissão Rondon, que efetuou trabalhos de mapeamento da re
gião do Xingu no período dc 1924 até 1945. Finalmente, Bruna Franchetto descreve as 
investigações antropológicas realizadas pelos pesquisadores do Museu Nacional do Rio de 
janeiro, que estiveram entre os índios Waurá de janeiro a fevereiro de 1948:

"que a aldeia Waurá estava localizada na margem direita do Batovi, à beira
de um vasto buritizal..." (idem, pág. 102). (griíos nossos)

Além dos relatos acima transcritos, que comprovam ser a "Terra do 
Batovi" ocupada pelos Waurá desde tempos imemoriais, há que se ressaltar que a Comuni
dade Autora, ainda hoje, exerce sobre a referida área, posse efetiva. Essa posse se mani
festa pelo controle exclusivo e completo da mesma [vide Doc. 4 - fotos n® 1, 2, 4 ,1 1 ,1 2 , 
1 3 ,1 4 ,1 5  e 16), que tem importância fundamental na vida da Comunidade Indígena.

É no Batovi que os Waurá coletam frutos silvestres, como o pequi e a 
mangaba, e que desenvolvem a plantação da mandioca, base da subsistência da Comu
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nidade, a qual é também utilizada nos rituais e festas, para a feitura do "cauim" - bebida 
não fermentada tradicional (wWe Doc. 4 - fotos n®5, 6, 9 e  10 e figura n® 3).

Ao mesmo tempo, o rio Batovi, naquela região, concentra enorme 
quantidade de peixes, que, como já se viu, é a fonte proteica que sustenta a alimentação do 
grupo. Os Waurá são, inclusive, excelentes pescadores, utilizando nada maís do que arcos 
e flechas nessa atividade, que é sempre realizada de forma comunal. Os Waurá também 
realizam ali a "pesca com o timbó".

Some-se a isso o fato de que é do Batovi que os Waurá extraem a 
matéria-prima para a confecção de suas cerâmicas. O  barro, encontrado em grande quan
tidade naquela área, modela belíssimas panelas e outros utensílios de uso doméstico, que 
são, posteriormente, pintados e ornamentados com uma tinia, também de fabricação pró
pria, proveniente da maceração da casca de um arbusto ali existente. As cerâmicas Waurá, 
muito apreciadas nos mercados artesanais dos grandes centros urbanos do país, são a sua 
grande fonte de renda, servindo ainda como instrumento de troca de produtos para com as 
demais comunidades xinguanas.

Por íim, é dos cursos d'âgua localizados na "Terra do Batovi" que a 
Comunidade Waurá extrai o sal por ela utilizado na alimentação. Este é retirado, por meio 
de processo artesanal, das raízes de uma planta aquática encontrada em abundância na
quele local.

O  domínio e uso dos rios que banham e integram a área em questão, 
no caso os rios Antonio Bacaeri e Batovi (ou Tamitatoala) e seus afluentes, é constatado in 
loco  pela autora do supra citado "Laudo de Vistoria", ao relatar o seu deslocamento para a 
região onde realizou seus levantamentos:

..."durante todo o trajeto de acesso por barco à área referida, foram inúmeros 
os encontros com canoas e índios Waurá, viajando em pequenos grupos e ou 
famílias, ao longo de vários dias nas águas dos rios Batovi, Bacaeri e afluen
tes" (idem, pág. 3).

E Imperioso reconhecer que a Comunidade Indígena Waurá considera 
e sempre considerou a área objeto da presente Ação como parte de suas terras tradicionais, 
devidamente reconhecidas por integrarem o Parque Indígena do Xingu. O  que não poderia 
deixar de ser, inclusive, porque os limites dessa área foram, então, definidos por uma linha 
demarcatória ("picada"). O  mencionado "Laudo de Vistoria" descreve tal circunstância:

"Neste ponto, faz-se importante esclarecer e comentar que nos trabalhos de 
campo realizados à época da demarcação oficial, a Empresa PLANTEL (firma 
executora contratada pela UNIÂO), para alinhar os marcos n® 59 e 57, loca
lizados à margem esquerda do Rio Batovi e margem direita do Rio Antonio 
Bacaeri respectivamente, caminhou através de uma pequena picada ■ auxili
ar que abriu ponteando, de 1 Km em 1 Km (aproximadamente), marcas em 
árvores cortadas, identificadas pelos índios.
Note-se que os índios, em nenhum momento, puderam imaginar que seria 
outra a divisa a ser considerada em mapas, memoriais e documentos oficiais
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que não aquela usada pelos técnicos da Plantei. (Vide figura 2).
De falo, a foz do Rio Antonio Bacaeri nas águas do Rio Batovi, apresenta-se 
como um acidente geográfico natural, mas é de se estranhar que, neste caso, 
e especificamente sobre o trecho compreendido entre os marcos de n- 57, 
58 e 59 (vide figura 2}, não se tenha mantido o alinhamento que dá continui
dade ao rumo da demarcação, sendo certo que a totalidade da área em ques
tão, sob vistoria de campo revelou-se como terras tradicionalmente ocupa
das pelos Waurá, sob sua posse, uso e controle" (pág. 4 e fotos n® 1 1 ,1 2 ,1 3 , 
1 4 ,15 e 16). (grifos nossos)

Depreende-se dessas considerações que, embora possa ser comum a 
utilização de acidentes geográficos naturais como pontos referenciais nas demarcações de 
imóveis em geral, basta uma breve análise da demarcação do Parque Indígena do Xingu 
para que se perceba que este método não foi aplicado em boa parte dos seus limites, 
principalmente no que tange à região ora em questão - o limite sul do Parque. Neste, o que 
se vê é 0 traçado de uma linha seca, que deixou de considerar, em toda a sua extensão, 
todos os demais acidentes geográficos naturais ali existentes [vide Doc. 5).

Sendo assim, não havia qualquer justificativa para a exclusão da "Ter
ra do Batovi" dos limites do Parque Indígena do Xingu, razão pela qual é de se supor que 
houve, na realidade, um erro durante a sua delimitação. Tampouco poder-se-ia exigir a 
previsão de tal fato por parte dos Waurá, que, naturalmente, continuaram a exercer sua 
posse e domínio tradicionais sobre aquela área, tida como essencial e estratégica na sua 
noção territorial.

Foi somente com a chegada das frentes de colonização aos limites sul 
do Parque nos anos 70, e com o início de uma série de tentativas de invasão daquela área, 
que a Comunidade Autora tomou ciência da exclusão então havida. Iniciaram, a partir daí, 
uma exaustiva busca, junto ao órgão indigenista, pelo reconhecimento oficial da mesma, 
além de uma verdadeira batalha local para defendê-la apesar da omissão das autoridades 
competentes.

Em 1989, em face da continuada omissão da FUNAI em tomar as 
providências devidas para garantir-lhes a proteção efetiva da área, e após terem sido alvo 
de graves agressões no local, os Waurá resolveram edificar ali um Posto de Vigilância, por 
eles denominado "Posto de Vigilância Batovi". Além disso, decidiram, a seguir, reavivar a 
linha demarcatória do território por eles reconhecido, visando, com isso, protegê-lo, eles 
próprios, contra pescadores e caçadores, que, não raro, procuravam inserir-se clandestina
mente na região para dilapidar os recursos naturais nela existentes {vide Doc. 4 - figuras n® 
1, 2 e 3 e fotos n® 3, 4 ,7  e 8).

A este respeito, registra e esclarece a técnica Maria Ignez Maricondi:

"Em novembro de 90, por estas razões, resolveram reavivar a linha demarca
tória por eles reconhecida como divisa de território, colocando em seguida, 
placa de identificação da FUNAI. Depois disso, não se tem notícias de novas 
invasões...



... deve-se compreender que a picada em questão não foi aberta pelos índios 
W AURÁ, mas sim reavivada nos exatos rumos da demarcação oficial, a partir 
das evidências de caminhamento da empreiteira executora" (idem, págs. 4/5).

Vale reafirmar aqui, que aos Waurá interessa o reconhecimento ofici
al da área sobre a qual sempre exerceram os seus direitos, não se tratando de mera reivin
dicação de ampliação territorial ou de solicitação aleatória quanto à expansão dos limites 
do Parque Indígena do Xingu.

V II - D O  D IR EITO :

As Constituições brasileiras, desde a de 1934, reconhecem aos índios 
a posse dos territórios por eles efetivamente habitados, tendo especialmente a Constituição 
de 1988, em seu Art. 231, caput, reconhecido-lhes "os direitos originários sobre as terras 
que tradicionalmente ocupam", determinando competir "à União demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens".

Ao reconhecer aos índios direitos originários sobre as terras que ocu
pam, 0 texto constitucional consagrou, como fonte primária e congênita da posse territorial, 
0 princípio de que sâo os índios os primeiros e naturais senhores da terra, desvinculando 
0 ato de reconhecimento formal do seu direito propriamente dito. O  parágrafo l®do men
cionado Art. 231 estabelece, então, o conceito de terras indígenas:

"São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em 
caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as impres
cindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar 
e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costu
mes e tradições." (grifos nossos)

Assim, conforme ensina CARLOS FREDERICO MARÉS DE SO UZA FI
LHO , esse conceito se compõe de:

... "quatro elementos que se integram e se somam: a) as terras habitadas em 
caráter permanente; b) as utilizadas em atividades produtivas; c) as impres
cindíveis à preservação ambiental; d) as necessárias à reprodução física e 
cultural da comunidade. Todos estes elementos devem ser reconhecidos à 
luz dos usos, costumes e tradições indígenas". (O  Processo de Demarcação 
de Terras Indígenas: O  Poder Público Federal Deve Aplicar o Arligo 231 da 
Constituição, in Terras Indígenas no Brasil, CEDI/Museu Nacional, 1990) - 
(griíos nossos)

No mesmo sentido milita o entendimento do constitucionalista jOSÉ 
AFO N SO  DA SILVA, quando afirma que o conceito do parágrafo 1® do Art. 231 deve ser 
entendido não "segundo a visão civilizada, a visão do modo de produção capitalista ou 
socialista, a visão do bem-estar do nosso gosto, mas segundo o modo de ser deles, da 
cultura deles" (dos índios), (in Curso de Direito Constitucional Positivo, 1991, pág. 718) - 
(grifos nossos).
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Ensina ainda o Prof. JOSÉ AFO N SO  DA SILVA, que a posse indígena 
extrapola a órbita do Direito Privado, já que:

" ... não é e nunca foi uma simples ocupação da terra para explorá-la, mas 
base de seu habitat, no sentido ecológico de interação do conjunto de ele
mentos naturais e culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da 
vida humana" (idem, pág. 720). (grifo no original)

Nesta mesma linha de raciocínio, leciona ISMAEL M ARINFIO FAL
CÃO , in verbis:

"A posse indígena, pois, traz uma conotação diferente em seu conceito da 
conotação emprestada à posse civilista e à posse agrarista...
... é caracterizada pela ocupação efetiva da terra por parte do elemento 
silvícola ou indígena, ocupação que haverá de se comportar de acordo com 
os usos, costumes e tradições tribais, vale dizer, não é apenas indígena a lerra 
onde se encontra edificada a casa, a maloca ou a laba indígena, como não é 
apenas indígena a terra onde se encontra a roça do índio. Não. A posse indí
gena é maís ampla e terá que obedecer aos usos, costumes e tradições tribais, 
vale dizer, o órgão federal de assistência ao índio, para poder firmar a posse 
indígena sobre determinado trato de terra, primeiro que tudo, terá que man
dar proceder ao levantamento destes usos, costumes e tradições tribais a fim 
de coletar elementos fáticos capazes de mostrar essa posse indígena no solo, 
c será de posse indígena toda a área que sirva ao índio ou ao grupo indígena 
para caça e pesca, para coleta de frutos naturais, como aquela utilizada com 
roças, roçadas, cemitérios, habitação, realização de cultos tribais, etc., hábi
tos que são índios e que, como tais, terão de ser conservados para preserva
ção da subsistência do próprio grupo tribal" (in O  Estatuto do índio Comen
tado, 1985, pág. 65) (grifos nossos)

Note-se que, embora o direito dos índios à lerra independa do reco
nhecimento formal, sempre que uma comunidade indígena ocupar determinada área nos 
termos do Art. 231 acima citado, o Poder Público estará obrigado, por força constitucional, 
a promover este reconhecimento, DECLARANDO O  CARÁTER INDÍGENA DAQUELA 
TERRA e realizando a demarcação física dos seus limites, para garantia de sua proteção.

D A SILV A :
Isto porque, novamente atentando para as lições de JOSÉ AFONSO

"Declara-se, em primeiro lugar, que essas terras são bens da União (art. 20, 
XI). A outorga constitucional dessas terras ao domínio da União visa precisa
mente preservá-las e manter o vínculo que se acha embutido na norma, quan
do fala que são bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios, ou seja, cria-se aí uma propriedade vinculada ou propriedade reser
vada para o fim de garantir os direitos dos índios sobre ela. Por isso, são 
terras inalienáveis e indisponíveis e, os direitos sobre elas, imprescritíveis" 
(idem, pág. 717). (grifos nossos)



importa, aqui, salientar quea FUNAI é o órgão da União responsável 
pela identificação das terras e defesa das comunidades indígenas, de acordo com a Lei 
5.371, de 5 de dezembro de 1967, que autoriza a sua instituição, incluindo dentre as suas 
finalidades: garantir a posse permanente das terras habitadas pelos índios, como também, 
0 usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes (Art. 1 -, 
i, b), além de "exercitar o poder de polícia nas áreas reservadas e nas matérias atinentes à 
proteção do índio" (Art. 1®, VII).

Vale dizer, também, que o dever da União de proteger as terras indíge
nas é concorrente e supletivo ao do órgão indigenista, conforme estabelecem a parte final 
do Art. 25 da Lei 6.001/73 - "sem prejuízo das medidas cabíveis que, na omissão do refe
rido órgão, tomar qualquer dos Poderes da República" (grifos nossos) - e o Art. 36 do 
mesmo diploma legal:

"Art. 36 - Sem prejuízo do disposto no artigo anterior (que atribui ao órgão 
indigenista o dever de defender judicial e extra-judicialmente os direitos dos 
índios), compete à União adotar as medidas administrativas ou propor, por 
intermédio do Ministério Público Federal, as medidas judiciais adequadas à 
proteção da posse dos silvícolas sobre as terras que habitem", (parênteses e 
grifos nossos)

Vê-se que o direito das comunidades indígenas à posse permanente 
de suas terras sâo de uma clareza meridiana, como irrefutável é também a sua legitimidade 
para exigirda União Federal eda FUNAI medidas concretas que lhes garantam esses direi
tos.

Ora, como restou demonstrado, a área objeto desta Ação, sobre a 
qual a Comunidade Waurá exerce e sempre exerceu posse efetiva, se enquadra perfeita
mente no conceito legal de terras indígenas. Por isso mesmo, a exclusão da "Terra do 
Batovi" dos limites do Parque Indígena do Xingu é fato que, por si só, autoriza e faz mister 
a providência que ora se busca obter.

Em face do exposto, e tendo em vista a inação da União e da FUNAI 
em declarar aquela área como TERRA TRADICIONALM ENTE OCUPADA PELOS W AURÁ, 
a Comunidade Autora, considerando-se lesada nos seus direitos fundamentais e com o 
intuito de vê-los protegidos por intermédio do reconhecimento oficiai, recorre ao Poder 
judiciário a fim de obter tal declaração.

V III - DAS CU STA S JU D IC IA IS :

Finalmente, destaca a Autora a necessidade de que seja dispensada do 
pagamento de taxa judiciária e outras custas processuais, o que ora se requer, com base no 
disposto no Art. 61 c/c 3 9 ,1 da Lei 6.001/1973 (Estatuto do Indio):

"Art. 61 - São extensivos aos interesses do Patrimônio Indígena os privilégios 
da Fazenda Pública, quanto à impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, 
ações especiais, prazos processuais, juros e custas." (grifos nossos)
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"Art. 39 - Constituem bens do Patrimônio Indígena:
I - as terras pertencentes ao domínio dos grupos tribais ou comunidades indí
genas;"

IX -  D O  P ED ID O ;

Dessa forma, requer a Autora:

Seja-lhe concedido o benefício da isenção do pagamento de taxa judiciária e outras 
custas processuais;

Seja citada a União Federal, por intermédioda Procuradoria da República no Distrito 
Federal, e a FUNAI, na pessoa do seu Presidente, para, querendo, contestarem os termos 
desta Ação;

Seja publicado edital para citação de pretensos interessados, desconhecidos ou in
certos;

Seja intimado o Ministério Público Federal, para que intervenha em todos os atos do 
processo; e que, ao final,

Seja 0 pedido JU LG AD O  PROCEDENTE para que se DECLARE CO M O  TERRA TRA 
D ICIONALM ENTE O CU PAD A PELA CO M UN IDADE IN D ÍGEN A W AURÁ a "Terra do 
Batovi", com 5.200 ha. (cinco mil e duzentos hectares) de superfície contínua, conform., 
descrita nesta inicial.

Atribuindo à causa o valor de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cru
zeiros), para efeitos de alçada, protesta pela produção de todos os meios de prova em 
Direito admitidos.

Termos em que.
Pede Deferimento.

Brasília, 24 de setembro de 1992.
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RAIM UNDO SERGIO BARROS LEITÃO 
OAB/CE 5.666

ANA VALERIA DO NASCIMENTO ARAÚJO JULIANA FERRAZ DA RO CH A SANTILLI 
OAB/RJ 53.573 OAB/DF 10.123
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Duc. 2: Agravo Retido interposto pela Comunidade Waurá contra a 
de< ísao que indeferiu a citação de réus incertos e desconhecidos

EX M O . SR . D R . JU IZ  FE D ER A L  D A  5" V A R A  N O  D IS T R IT O  FED ER A L

Ação Declaratória
Processo n® 92.0013080-1

A COMUNIDADE INDÍGENA WAURÁ, já devidamente qua
lificada nos autos da AÇÃO  DECLARATÓRIA em epígrafe, que move contra a UNIÃO 
FEDERAL e a FUN DAÇÃO  NACIONAL D O  ÍNDIO - FUNAI perante esse digno Juízo, vem, 
regular e tempestivamente, por intermédio de seus advogados abaixo assinados, dizer que 
não se conforma com a respeitável decisão interlocutória de folhas 85, através da qual esse 
Juízo indeferiu o seu pedido no sentido de que figurem no pólo passivo desta Ação réus 
desconhecidos e incertos.

Nesse tocante, com formal pedido de vênia, entende a Autora 
que esse Juízo incorreu em equívoco ao afirmar que a citação de réu ignorado e incerto só 
tem cabimento nas ações de procedimento especial ou quando a lei assim o exigir. O  Art. 
231 do Código de Processo C ivil prevê, em seus incisos I e II, a modalidade de citação por 
edital do réu sempre que este for desconhecido ou incerto, ou se for ignorado, Incerto ou 
Inacessível o lugar em que ele se encontrar, bem como nos casos em que a lei expressa
mente o dispuser (inciso III). Ou seja, não restringe o C .P .C . a citação do réu desconhecido 
ou incerto às hipóteses de ações de procedimento especial ou aos casos expressos em lei.



como entendeu o douto Juízo. O  dispositivo do Código relaciona três situações distintas, 
que devem ser analisadas e consideradas separadamente.

Se a lei não estabelece nenhuma restrição, não é permitido ao 
intérprete fazê-ia quando de sua análise, muito menos ao julgador, no momento de sua 
aplicação, cerceando, desse modo, um direito assegurado a uma das partes da relação 
processual. O  que se veda nas ações declaratórias é a sua simples propositura "sem um réu 
determinado", conforme leciona CELSO AGRÍCO LA BARBI, em seus Comentários ao Có
digo de Processo C ivil, à página 6 2 ,1 Volume, 1983.

Obviamente, não é este o caso da presente Ação Declaratória, 
que apresenta e qualifica os que figuram no seu polo passivo, no caso a União Federal e a 
FUNAI. Quando não o faz, é face a dificuldade, senão impossibilidade, de precisar quais
quer outros pretensos opositores a que se declare como indígena a "Terra do Batovi", 
objeto desta Ação. Em seus comentários ao Art. 282 do C .P .C ., e mais precisamente ao seu 
inciso II, que fundamentou a decisão interlocutória ora em questão, o jurista j. J. CALMON 
DE PASSOS, assim se manifesta;

"É possível a proposição de demanda contra pessoa não individualizada? Sim.
O  Código menciona, em mais de um passo, a existência de interessados in
certos e em muitas circunstâncias essa incerteza será invencível. Nesta hipó
tese, 0 previsto no inciso II é dispensável por ínatendível. A indeterminação 
do autor é que é de todo impossível." (grifos nossos) - {in Comentários ao 
Código de Processo Civil, III VoL, pág. 187,1983)

Outrossim, por se trataracausapefend/desta Ação Declaratória 
da determinação sobre ser ou não a "Terra do Batovi" indígena, acabando com as indefinições 
sobre o seu regime de propriedade, é imprescindível que esta Ação seja proponíve! contra 
réus certos, incertos ou desconhecidos, valendo os efeitos da sua sentença erga omnes. Isto 
porque, é inquestionável a identidade dos efeitos aqui pretendidos com os objetivos da 
ação de usucapião, considerada a ação declaratória por excelência. Ora, se a criação de um 
juízo universal nas ações de usucapião é de fundamental importância, este princípio há que se 
aplicar integralmente, ainda que por analogia, às ações declaratórias do caráter indígena de 
determinado trato de terra. Sendo assim, os ensinamentos de ALFREDO  BUZAID  a este 
respeito servem diretamente ao caso em tela:

"Se a ação de usucapião não abrangesse a citação de todos os interessados, 
não atingiria ela o fim para o qual íoi criada: acabar com as incertezas do 
direito de propriedade, porque, citando-se somente réus certos, só para estes 
valeria a sentença, não se estendendo ela aos terceiros prejudicados, nem aos 
interessados desconhecidos, os quais poderiam não só recorrer, como tam
bém provocar a criação de novos pleitos judiciários, tornando assim pratica
mente inconclusa a pendência sobre os controvertidos direitos de proprie
dade. Para acabar, de vez, com as incertezas, só havia uma solução:
a) transformar o processo de usucapião em juízo universal; b) a sentença 

nele produzida valeria perante todos." (grifos nossos e negritos no original) - 
{in A Ação Declaratória no Direito Brasileiro, pág. 210 ,1986)
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Face ao exposlo, requer a Autora que Vossa Excelência se digne em reconsiderar aquela 
decisão interlocutória e, caso assim não entenda, desde togo, nos termos do Art. 522, §1® 
do C .P .C ., que seja esta recebida como recurso de AGRAVO RETIDO nos autos, para 
posterior conhecimento pelo Juízo "ad  quem"competente.

Termos em que,
Pede Deferimento.

Brasília, 23 de abril de 1993.

RAIM UNDO SERGIO BARROS LEITÃO 
OAB/CE 5.666

ANA VALÉRIA DO NASCIMENTO ARAUjO  
OAB/Rj 53.573

JULIANA FERRAZ R. SANTILLI 
OAB/DF 10.123

Doc. 3: Despacho concedendo à Coimiiiidadc ns privilégios 
outorgados à Fazenda Pública

92.0013080-1 DECLARATÓRIA

REQTE.
ADVO GAD O
REQDO.
REQDO.
PROCURADOR
PROCURADOR

COM UNIDADE INDÍGENA W AURA
DF10123 - JULIANA FERRAZ DA ROCHA SANTILLI
UNIÃO FEDERAL
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  - FUNAI 
JOSÉ LEOVEGILDO OLIVEIRA MORAIS (UNIÃO) 
GERARDO WILLAMES FONSECA E SILVA (FUNAI)

O  Exmo. Sr. Juiz exarou o seguinte despacho:

"1. O  art. 81 da Lei n® 6.001 -73 equipara ao Patrimônio Indígena (e aí se inclui o direito 
constitucional de ação) os benefícios da Fazenda Pública, que a teor do art. 9® da Lei n® 
6.032-74, está isenta de custas na justiça Federal.

Entanto, as custas já recolhidas não podem ser levantadas, pois o respectivo valor se 
incorporou à Fazenda Nacional.
2. Fica, portanto, daqui para diante, reconhecido o direito da Autora à isenção de custas 
e os privilégios processuais outorgados à Fazenda Pública.
3. Dê-se vista ao MPF.

Em, 16 de junho de 1993."
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Doc. 4: Potiçao requerendo a pruclu^ào de pniv.i perici.il r  outras

EXMO. SR. DR. JU IZ FEDERAL DA 5" VARA NO DISTRITO FEDERAL.

AÇÃO  DECLARATÓRIA 
PROCESSO N® 92.0013080-1

_ A  COMUNIDADE INDÍGENA WAURÁ, já devidamente qua
lificada nos autos da AÇÃO  DECLARATÓRIA em epígrafe, que move contra a UNIÃO 
FEDERAL, a FUN DAÇÃO  NACIONAL DO ÍNDIO  - FUNAI e réus incertos e desconhecidos 
perante esse digno juízo , vem, regular e tempestivamente, por intermédio de seu advogado 
abaixo assinado, em entendimento ao respeitável despacho de fls. , que determinou a 
especificação de provas, com o esclarecimento do seu objeto, expor o seguinte:

A  causapetend idesta Ação Declaratória é a determinação so
bre ser ou não a "Terra do Batovi" indígena, além de ser a Autora a sua real ocupante. Ora, 
conforme afirmou a Autora, em sua peça vestibular, é a Constituição Federal no § 1® do seu 
Art. 231 que estabelece a conceituação legal do que sejam terras indígenas. Presentes os 
elementos constantes do§ 1®em uma determinada área, estará a União obrigada a declará- 
la como indígena, demarcá-la e protegê-la, nos termos do capuf do Art. 231 acima citado.

Assim, para que possa a Autora comprovar que efetivamente 
ocupa a área indicada em sua petição inicial, terá que demonstrar que a sua ocupação se 
faz com base nos elementos relacionados pelo citado dispositivo constitucional. Estes ele
mentos estão diretamente ligados, também por força daquele texto legal, aos usos, costu
mes e tradições dos índios ocupantes de uma determinada terra.

Desse modo, coloca-se a necessidade da realização de prova 
pericial, que é o instrumento hábi I para proceder a verificação da presença da Autora sobre



a área objeto da Ação, fornecendo a esse Juízo dados que lhe permitam avaliar a procedên
cia ou não do seu pedido.

Ressalte-se, ainda, que a prova pericial, neste caso, versará ex
clusivamente sobre matéria antropológica, isto é, o conhecimento preciso da Comunidade 
Indígena Waurá, sua relação com a "Terra do Batovi", sua história, sua cultura, usos, costu
mes e tradições, devendo, portanto, ser realizada por perito com formação científica em 
Antropologia.

Outrossim, a Autora pretende provar, por intermédio de teste
munhas, os diversos fatos alegados em sua inicial no tocante a sua presença na Terra do 
Batovi desde antes da criação do Parque Indígena do Xingu até os dias atuais.

Em face do exposto, protesta a Autora pela produção de prova 
pericial antropológica, testemunhal, juntada posterior de novos documentos que possam 
auxiliar no deslinde do feito, inspeção judicial caso se faça necessário, além do depoi
mento pessoal do representante da Comunidade Indígena Waurá, Cacique Atamain Waurá.

Requer, ainda, que face ao transcurso do prazo para a contes
tação dos Réus incertos e desconhecidos citados por edital, sem que haja sido produzida 
qualquer manifestação, seja procedida à nomeação de curador especial para funcionar no 
íeito, nos termos do Art. 9® do Código de Processo C ivil.

N. Termos,
P. Deferimento.

Brasília, 12 de novembro de 1993.

Raimundo Sérgio Barros Leitão 
OAB/DF 10.841

28 0  W A U R Á



W A U R Á  281

Dfic. 5: Petição requerendo que se nfi< le à \ 
para indicarão de antropólogos

EX M O . SR. D R . JU IZ  FED E R A L  D A  5" V A R A  D A  S E Ç Ã O  JU D IC IA R IA  D O  
D IS T R IT O  FED ER A L

AÇÃO DECLARATÓRIA 
Processo n® 92.0013080-1

A COMUNIDADE INDÍGENA WAURÁ, já devidamente qua
lificada nos autos da AÇÃO  DECLARATÓRIA em epígrafe, vem, por intermédio de seus 
advogados abaixo assinados, expor e requerer o seguinte:

A Autora, em atendimento ao despacho que determinou a 
especificação de provas, indicou, entre outras, a necessidade da realização de prova peri
cial antropológica, a ser executada por perito com formação científica em Antropologia. 
Idênticos foram os pedidos formulados pelas Rés UN IÃO  FEDERAL e FUNAI, bem como 
pelo Curador dos Réus Incertos e Desconhecidos a este respeito.

Caso seja deferida a produção da prova pericial antropológica 
requerida pelas partes desta Ação, a Autora espera que V . Ex". determine oficiar à Associ
ação Brasileira de Antropologia - ABA, entidade que congrega os profissionais da ciência 
antropológica no país, para que a mesma indique a esse juízo aqueles que estariam aptos 
a funcionar neste feito como peritos.

Neste sentido, indicamos abaixo o endereço e o nome do Pre
sidente da referida associação:

Associação Brasileira de Antropologia
Presidente: Professor Doutor joão Pacheco de Oliveira
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Endereço: MUSEU NACIONAL
Quinta da Boa Vista, São Cristóvão 
20940-040 Rio de Janeiro RJ

N. Termos,
P. Deferimento.

Brasília, 20 de julho de 1994.

Raimundo Sergio Barros Leitão 
OAB/DF 10841

Ana Valéria Nascimento Araújo Leitão juliana Ferraz da Rocha Santilli
OAB/DF 10918 OAB/DF 10123

Doi. f>: Quesitos apresentados pela Comunidade Waurá 
referentes à perícia

E X M O . SR . D R . JU IZ  FED ER A L  D A  5" V A R A  N O  D IS T R IT O  FED ER A L

AÇAO DECLARATÓRIA 
PROCESSO N® 92.0013080-1

A CO M UN IDADE INDÍGENA W AURÁ, já devidamente qua
lificada nos autos da AÇÃO  DECLARATÓRIA em epígrafe, que move contra a U N IÃO , a 
FUNAI e réus incertos e desconhecidos perante esse digno Juízo, vem, regular e 
tempestivamente, por intermédio de seus advogados abaixo assinados, em atendimento ao 
respeitável despacho de fls , apresentar os quesitos que deseja ver respondidos:
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I ) Quem são os Waurá?

2) Descreva as formas de ocupação territorial da Comunidade Waurá.

3) É possível afirmar que os Waurá têm tradicionalmente ocupado as suas terras? Se positi
vo, indique, ainda que de modo aproximado, de quando data essa ocupação.

4) Delimite o território tradicional Waurá, se possível, localizando-o em um mapa.

5) O  território tradicional dos Waurá foi reconhecido por ato governamental? Em que cir
cunstâncias?

6) O  reconhecimento governamental excluiu alguma porção da área de ocupação tradici
onal Waurá? Se positivo, indique-a e explique os motivos de sua exclusão?

7) A "Terra do Batovi", área objeto desta Ação Declaratória, é parte do território tradicio
nalmente ocupado pelos índios Waurá? Quais os elementos que embasam essa afirmação?

8) A  "Terra do Batovi" foi abrangida pelo ato governamental que reconheceu as terras 
tradicionais dos Waurá? Explique.

9) Qual a importância da "Terra do Batovi" para a Comunidade Waurá?

10) Existem edificações na área conhecida como "Terra do Batovi"? Quem as construiu e 
com que finalidade?

I I  ) Existem indícios de ocupação permanente ou de presença atual de não-índios dentro 
da "Terra do Batovi"?

12) Esclareça o Sr. Perito se a área objeto desta Ação tem sido palco de algum tipo de 
conflito. De que natureza e por que motivos?

13} Preste o Sr. Perito quaisquer outras informaçõeseesclarecimentosque julgar necessá
rios.

Outrossim, a Comunidade Indígena Waurá protesta pela for
mulação de quesitos suplementares quando e se for necessário.

Nestes termos,
Pede Deferimento.

Brasília, 07 de Novembro de 1994

Raimundo Sergio Barros Leitão Ana Valéria NascimentoAraújo
OAB/DF 10.841 OAB/DF 10.918

juliana Ferraz da Rocha Santilli
OAB/DF 10.123 _________________
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I I o u t r a s  A i s a s  Indlget^as

I  ̂ á r e a  d e  u a o  d a a  F o r ç a s  A r m a d a s

A  a ld ei a

O s índios Panará, mais conhecidos como Kreen-akarore ou Krenakore, têm hoje uma 
população de aproximadamente 135 pessoas. Até a década de 70, viviam totalmente 
isolados na região do vale do rio Peixoto de Azevedo e cabeceiras do rio Iriri, fronteira 
entre os estados do Mato Grosso e Pará. Dados oficiais informam que à época eram 
cerca de 210 índios, mas pesquisas antropológicas apontam para um número muito 

maior, que varia entre 330 e 600 pessoas.
O s Panará eram vistos como grandes guerreiros. Consta que seriam descendentes dos 
índios conhecidos como Cayapó do Sul, os quais ocuparam vasta região nos estados de 

São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Pará, Seminômades, deslocavam-se integralmente 
com extrema facilidade. Durante séculos, defenderam o seu território tradicional contra 

as investidas de garimpeiros, seringueiros, colhedores de castanhas e sociedades
indígenas inimigas.
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0  CONFLITO

Em 1973, para viabilizar a construção da rodovia Cuiabá/Santarém, 
os Panará foram contactados pela FUNAI, forçosamente removidos de suas 
terras tradicionais e abandonados à própria sorte no interior do Parque do 
Xingu. A  partir dessa remoção, sofreram todo o tipo de problemas, sendo 
obrigados a conviver com antigos inimigos e a enfrentar seguidas epidemi
as e fome. As conseqüências do contato e da remoção foram desastrosas, 
levando-os a uma drástica redução populacional, que quase causou a des
truição completa do grupo.

Ao longo de 20 anos, os Panará tentaram encontrar um território 
dentro dos limites do Parque do Xingu, onde pudessem dispor do necessá
rio para a sua sobrevivência física e cultural. Mudaram, pelo menos, sete 
vezes na região, mas não conseguiram se estabelecer nem se adaptar às 
condições locais, totalmente distintas daquelas existentes em seu habitat 
original.

No final de 1989, decidiram retomar por conta própria às suas 
terras tradicionais. Essa decisão implicava em algumas viagens prévias 
de reconhecimento e com finalidades preparatórias, que foram realizadas 
em 1991 e 1992 por alguns membros da Comunidade. Nessas ocasiões, 
os Panará verificaram que boa parte de suas terras tradicionais havia sido 
destruída, pois após a sua remoção, a região foi tomada pelo garimpo e 
campos de pastagens. Restava-lhes apenas uma porção do território origi
nal intacta e apta à reocupação.

A  mtenção de retornar foi, desde o início, comunicada á FUNAI 
para que promovesse o reconhecimento da área. A  FUNAI não tomou as 
providências esperadas, embora alguns de seus servidores tenham acom
panhado toda a movimentação dos índios.

No Inicio de 1994, após a abertura de roças, limpeza do terreno 
para a construção de uma aldeia e abertura de pista de pouso, uma parte 
da Comunidade Panará fíxou-se na área. Os demais integrantes estarãu 
se deslocando para lá logo depois das primeiras colheitas.

0  retorno da Comunidade, no entanto, acirrou os ânimos de 
pretensos interessados em explorar ilegalmente a região, parcialmente 
inserida na chamada “Gleba do Iriri”. Desde então, os índios que ali se 
estabeleceram vêm sendo alvo de constantes ameaças. Há notícias de que 
toda a área da “Gleba do Iriri” é palco de um violento processo de grilagem.

O PROCESSO

O NDI foi procurado pelos Panará e pela FMV em 1992 para que 
providenciasse uma ação judicial, visando garantir à Comunidade Indíge



na os seus direitos. Após participar de uma das visitas dos índios ao seu 
antigo território, verificando in loco a sua extensão e os danos sofridos 
com a ocupação que se seguiu á retirada dos Panará, a assessoria jurídica 
do NDI realizou uma série de entrevistas com indivíduos que participaram 
da remoção dos Panará e um minucioso levantamento da documentação 
científica e jornalística existente a respeito.

A  pedido do NDI, o CEDI preparou um mapa indicativo da porção 
do território reocupada pelos indios. Para tanto, contou com a assessoria 
do antropólogo Stephen Schwartzman, do EDF, estudioso e conhecedor 
do idioma Panará.

Esse material serviu de base para duas açóes judiciais propostas 
pelo NDI em nome da Comunidade Panará. A  primeira delas, uma Ação 
Declaratória contra a União, a FUNAI e o INCRA, foi distribuída à 8- Vara 
da Justiça Federal no Distrito Federal em 25/08/94 e tem por objetivo ver 
declarado judicialmente o caráter indígena da porção do território tradici
onal Panará por eles reocupada (doc. 1). Essa ação recebeu parecer inicial 
favorável por parte da Dr^ Déborah Duprat, do MPF (doc. 2), e aguarda a 
citação dos réus para prosseguimento do feito.

Em dezembro do mesmo ano, o NDI moveu, em nome dos Panará, 
uma Ação Indenizatória contra a União e a FUNAI, visando obter a repara
ção, ainda que parcial e tardia, dos danos e do sofrimento que lhes foi 
imposto (doc. 3).

Por fim, o NDI apresentou ao MPF uma representação denuncian
do 0 processo de grilagem da Gleba do Iriri e solicitando a abertura de 
inquérito administrativo para averiguação (doc. 4). A  medida tem como 
fim último prevenir qualquer invasão do território Panará e garantir a se
gurança dos indios que lá estão.
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Doc. I: Pctíçào inicial da Ação Declaratória propobfa pelos 
índios Panará perante a Justiça Federal no Distrilo Federal I

EXM O . SR, D R . JU IZ  FEDERAL D A  VARA D A  S EÇ Ã O  JU D IC IA R IA  D O  
D IST R IT O  FEDERAL

Kreen-Akarore

"Gigante que recusas encarar-me nos olhos 
apertar minha mão temendo que ela seja 
uma faca, um veneno, uma tocha de incêndio; 
gigante que me foges, légua depois de légua, 
e se deixo os sinais de minha simpatia, 
os destróis: tens razão.

Malgrado meu desejo de declarar-te irmão 
e contigo fruir alegrias fraternas, 
só tenho para dar-te em turvo condomínio 
o pesadelo urbano de ferros e fúrias 
em contínuo combate na esperança de paz 
- uma paz que se esconde e se furta e se apaga 
medusa de medo, como tu, akarore, 
na espessura da mata ou no espelho sem fala 
das águas do jarina."

(Carlos Drumond de Andrade -1977)

A COMUNIDADE INDÍGENA PANARÁ, também conhecida por
Kreen-Akarore, com legitimidade para ingressarem Juízo garantida pela Constituição Fede
ral, Art. 232, representada, segundo seus usos, costumes e tradições por seu Chefe Akè 
Panará, brasileiro, casado, indígena, residente e domiciliado nas terras tradicionais da Co
munidade Indígena supra citada, localizadas na região do rio Peixoto de Azevedo e cabe
ceiras do rio Iriri, estados do Mato Grosso e Pará, vem, por intermédio dos seus advogados 
abaixo assinados (instrumento público de procuração e substabelecimento inclusos - Does. 
1 e 2), que receberão intimações e notificações em seu escritório no SHIS, Q i 11, Bloco K, 
Sobreloja 65, nesta capital, propor a presente

AÇÃO DECLARATÓRIA

co n tra  a U nião  F ederal, a
Fundação  N ac io n a l do Índio - FU NAI e o In stitu to  N aciona l de C o lo n ização  e Reforma A g rá 
ria  - INCRA, a primeira a ser citada por intermédio da Procuradoria da União, no SAS, 
Quadra 2, Bloco E, Ed. Siderbrás, 3® andar, nesta capital; a segunda, na pessoa de seu
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Presidente, em sua sede no Edifício Lex, sito no SEP, Quadra 702 Sul, 3® andar, Brasília; e o 
terceiro, também na pessoa do seu Presidente, em sua sede no SBN, Ed. Palácio do Desen
volvimento, 16® andar, sala 1805, Brasília; e Réus incertos e desconhecidos, pelos funda
mentos de fato e de direito a seguir expostos.

I - D A  C A P A C ID A D E  P R O C ES S U A L

A Constituição Federal reconhece aos índios, suas comunidades e or
ganizações, capacidade processual para postular judicialmente em defesa de seus direitos e 
interesses. É o Art. 232 do texto constitucional que atribui-lhes esta capacidade:

"Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingres
sar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério 
Público em todos os atos do processo".

Desta forma, possui a Comunidade Indígena Panará, neste ato repre
sentada segundo seus usos e costumes pelo chefe Akè Panará, plena capacidade para pro
por a presente Ação.

II - D A  C O M P E T Ê N C IA  D A  JU S T IÇ A  FED ER A L  N O  D IS T R IT O  FED ER A L

É a justiça Federal competente para processar e julgar a presente Ação, 
de acordo com o Art. 109, incisos I e XI da Constituição Federal, abaixo transcritos:

"Aos juizes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federa! 
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto 
as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à justiça Eleitoral e à 
Justiça do Trabalho;
XI - a disputa sobre direitos indígenas."

No caso em tela, trata-se de feito contra a União Federal, aonde, além 
disso, manifesta-se claramente a disputa sobre direitos indígenas.

Outrossim, optou a Autora por propor a presente Ação perante uma 
das Varas da justiça Federal no Distrito Federal, circunstância a que está expressamente 
autorizada pelo parágrafo 2® do mesmo Art. 109 acima citado:

"As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária 
em que for domiciliado o Autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato 
que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no 
Distrito Federal." {grifos nossos)

Ml - D O  C A B IM E N T O  D A  A Ç Ã O  D E C L A R A T Ó R IA

O  processo de demarcação das terras indígenas no Brasil tem natureza 
administrativa. Consiste na identificação de determinada área pela FUNAI e no conseqüen



PAN ARÁ 291

te reconhecimento de seu caráter indígena pelo Ministro da Justiça. O  processo é posterior
mente homologado por Decreto do Presidente da República.

A Constituição Federal, em seu Art. 231, caput, garante aos índios 
direitos originários sobre suas terras. O  reconhecimento de que trata o mencionado pro
cesso de demarcação nào é, portanto, ato constitutivo, e sim, declaratório, visto que o seu 
objetivo é meramente precisar os limites da terra indígena em questão, cumprindo o man
damento constitucional que determina à União a sua demarcação e proteção (contido na
quele mesmo dispositivo).

O  processo administrativo de demarcação é hoje regulamentado pelo 
Decreto presidencial n® 22, de 04 de fevereiro de 1991. Em seu Art. 2®, capuí, este Decreto 
determina que:

"A demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios será prece
dida de identificação..."

já o parágrafo 9® do mesmo Art. 2®, determina que o Ministro da Justi
ça, após aprovados os trabalhos de identificação a cargo do órgão indigenista:

"...Declarará, mediante portaria, os limites da terra indígena, determinando a 
sua demarcação."

Os Panará, em 15/03/93, solicitaram ao Presidente da FUNAI a demar
cação de parte do seu território tradicional (Doc. 3). A  FUNAI, entâo, instaurou processo 
administrativo (Processo n® 880/93), não tendo, porém, até o momento, tomado nenhuma 
providência efetiva no sentido sequer da identificação daquela área.

Precisamente por não ter obtido qualquer providência com vistas à 
declaração de sua ocupação tradicional sobre a área objeto desta Ação como aliás será 
definido adiante, é que a Autora ora recorre ao Poder Judiciário. A inexistência dessa decla
ração é causadora de uma incerteza jurídica quanto à responsabilidade de fiscalizar e 
proteger tal região especificamente.

Isto tem como conseqüência imediata gerar para as Rés, União Federal 
e FUNAI, a presunção de que não estão vinculadas à observância das obrigações decorren
tes do reconhecimento oficial, impostas pelo acima citado capuf do Art. 231, quais sejam: 
" ... demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens". No tocante ao terceiro Réu, 
0 INCRA, a falta da declaração oficial vem acarretando a presunção de que as terras de 
ocupação tradicional da Comunidade Panará poderiam vir a ser alvo da implantação de 
projetos de colonização e/ou da outorga de licenças para sua ocupação por parte de possí
veis interessados em explorá-las.

Portanto, o não cumprimento das obrigações Impostas pela Constitui
ção Federal tem causado sérios danos para a Autora, que retornou por conta própria (após 
ter sido arbitrariamente removida) e voltou a exercer posse efetiva sobre toda a área em 
questão, como, ao final, restará demonstrado. A  falta do reconhecimento, aliada à inércia



quanto à proteção dessa área, tem propiciado todo o tipo de tentativas de invasão por parte 
de pessoas, em especial madeireiros, que, movidas por interesses escusos, buscam 
inescrupulosamente explorar os recursos naturais ali existentes, colocando em risco, inclu
sive, a segurança dos Panará.

É imprescindível notar que não se trata aqui de pleitear a demarcação 
de todo 0 território tradicional Panará. O  que se pretende é o reconhecimento oficial do 
caráter indígena da porção desse território reocupada pelos Panará, a qual guarda as condi
ções necessárias para assegurar a preservação de seus recursos naturais e a reprodução 
física e cultural desta Comunidade.

Por isso mesmo, é a Ação Declaratória o remédio processual mais 
adequado para satisfazer o interesse e a pretensão da Autora, já que é o instrumento que 
tem por finalidade obter uma "declaração oficial de certeza" de existência ou não de deter
minada relação jurídica. (Celso Agrícola Barbi, in Comentários ao Código de Processo 
Civil, I Vol., 1983, págs. 61/62). No mesmo sentido é o ensinamento de Hely Lopes Meirelles, 
para quem é "...cabível a denominada Ação Declaratória contra o Poder Público para tor
nar certa a existência ou inexistência de relação jurídica decorrente de ato administrati
vo..." {in Direito Administrativo Brasileiro, 14" edição, 1989, pág. 615).

IV - A  O R IG EM  D O S PANARÁ

Os estudiosos em lingüística e etno-história afirmam que os Panará 
são descendentes dos índios conhecidos, na I iteratura antropológica, como " c a y a p ó  cxd  S u l " .  

Os Cayapó cta Sul tinham as suas terras tradicionais localizadas desde a região do rio 
Paranaíba, no estado de São Paulo, até os estados de Goiás, Mato Grosso e Pará.

A prova dessa descendência está na identidade de palavras utilizadas 
pelos Panará com outras existentes na língua dos Cayapó do Sul. O  reconhecimento dessa 
semelhança coube inicialm ente ao antropólogo inglês Richard Heelas, que estudou 
os Panará e que chegou a essa conclusão com base em vocabulários recolhidos por 
Auguste Saint-H ilaire e johann Emanuel Pohl, os quais estiveram no Brasil em mea
dos do século passado, no aldeamenlo de São José de Mossamedes, na antiga provín
cia de Goiás (Richard Heelas, Dissertação de Doutorado intitulada "The Social Organization 
of the Panará, a Tribe of Central Brazil", páginas 353-354, apresentada ao St. Catherine's 
College, Oxford University).

Como exemplo dessa identidade, a palavra "into", na língua Panará e 
na língua dos Cayapó do Sul, tem o mesmo significado - olho. As palavras "ipa", na língua 
Cayapó, e "ipa", na língua Panará, significam braço.

V  - O S  ÍN D IO S  PANARÁ (KRENAKO RE)

Os Panará são integrantes da família lingüística Gê Setentrional. São 
mais conhecidos pelos nomes Krenakore, Kreen-Akarore ou Krenhakore, que lhes foi atri
buído pelos índios Kayapó e que significa "cabeça cortada redonda", o que guarda relação 
com o modelo de corte de cabelo tradicional destes índios, realizado de forma arredonda
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da. Panará é como a própria Comunidade se auto-denomina, nome este que significa "gen
te" {informação retirada da Dissertação de Mestrado de autoria de Odair Giraldin, intitulada 
"Cayapó e Panará - Luta e Sobrevivência de um Povo", apresentada ao Departamento de 
Antropologia da Universidade de Campinas, em janeiro de 94).

As terras tradicionais da Comunidade Indígena Panará se estendem da 
região do rio Peixoto de Azevedo às cabeceiras do rio Iriri, nos estados do Mato Grosso e 
Pará. Os Panará tradicionalmente retiram toda a sua sobrevivência de suas terras, onde 
realizam as mais diversas atividades, tais como pesca, caça, agricultura e coleta, de acordo 
com os seus usos, costumes e tradições.

A  organização social dos Panará está baseada na existência de clãs 
familiares, onde a sucessão se faz pela linha materna (sistema matrilinear), sendo os casa
mentos realizados entre diferentes clãs (sistema exogâmico). Na distribuição espacial das 
aldeias Panará, esses clãs se localizam em sua periferia, situando-se no centro a Casa dos 
Homens, lugar onde se dão os acontecimentos de natureza política e religiosa.

Conhecidos como grandes guerreiros, os Panará foram quase dizima
dos nos anos 70, sofrendo enorme diminuição populacional em razão do contato violento e 
dos traumas decorrentes da remoção forçada de seu território. Hoje, a Comunidade se 
recupera, contando com cerca de 135 integrantes.

VI - A R EG IÃ O  D O  R IO  P EIX O T O  DE A Z EV ED O  E DAS C A B EC EIR A S D O  
R IO  IRIRI

A região do rio Peixoto de Azevedo e das cabeceiras do Rio Iriri foi 
desde sempre ocupada de forma tradicional pelos Panará. Situada na fronteira dos estados 
do Pará e Mato Grosso, permaneceu, até o início da década de 70, praticamente sem ne
nhum outro tipo de ocupação.

É somente no ano de 1819 que se elabora uma primeira descrição 
dessa região, feita por aquele que viria a emprestar o seu nome para o batismo da mesma - 
Antonio Peixoto de Azevedo. Peixoto de Azevedo percorreu os rios da região, tendo desci
do o Rio Teles Pires desde as suas cabeceiras até o Rio Tapajós.

Em seu relato de viagem, Peixoto de Azevedo menciona a presença na 
região de índios, que adotavam o hábito de estenderem grandes toras de madeira nas mar
gens dos rios para facilitar a sua travessia. Isto porque, não eram índios que adotavam a 
canoa como meio de locomoção. Esses índios seriam provável e possivelmente os Panará, 
que até a ocorrência do contato oficial na década de 70, não detinham a técnica da constru
ção de canoas.

Para que se tenha uma dimensão do isolamento daquela região, foi só 
na década de 60 que as cabeceiras do rio Iriri foram oficialmente localizadas e plotadas, por 
intermédio de uma expedição conjunta do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE e da SociedadeCeográfica Real da Inglaterra ("Royal Geographical Society"). A  região 
permaneceu intacta até os anos 70.
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Com o contato, a remoção forçada dos Panará e a abertura da BR- 
163, que ligou as cidades de Santarém (PA) a Cuiabá (MT), iniciou-se o processo acelerado 
de ocupação dessa região, criando-se os primeiros municípios (Guarantã, Peixoto de Aze
vedo, Malupá, Alta Floresta, Sinop etc.) e instalando-se ali empreendimentos econômicos 
como fazendas, serrarias e garimpos.

A ocupação dessa região deu-se de forma inteiramente desordenada, 
causando gravíssimos danos ao seu meio ambiente. Vale mencionar, a título de exemplo, 
que 0 rio Peixoto de Azevedo está hoje quase que totalmente poluído por mercúrio, despe
jado pelos garimpos que se instalaram ao longo de suas margens.

A área reocupada pelos Panará, e que é objeto desta Ação, foi pratica
mente a única preservada durante o selvagem processo de degradação que assolou essa 
região desde a remoção da Comunidade Autora até o seu retorno ao local.

V II - O S  PRIM EIROS C O N TA T O S

Até que se realizasse o contato oficial com os Panará, na década de 
70, vários foram os informes dando conta da existência dessa Comunidade Indígena na 
região do rio Peixoto de Azevedo/cabeceiras do rio Iriri. Em 1950, os irmãos Orlando e 
Cláudio Villas Boas, realizando trabalhos de reconhecimento daquela região para o gover
no federal, avistaram oito aldeias dos Panará (informação contida na obra do Antropólogo 
Shelton H. Davis, intitulada "Victims of the Miracle", pág. 69 ,1971 . London: Cambridge 
University Press).

Já em 1961, 0 geógrafo inglês Richard Mason foi morto por indios, 
quando participava dos trabalhos de localização das cabeceiras do rio Iriri, feitos em con
junto pelos governos inglês e brasileiro. Esta morte foi atribuída aos Panará em função de 
terem sido encontrados no local, flechas e bordunas identificadas como pertencentes àquela 
Comunidade (informação contida na obra "Red Gold: The Conquest of the Brazilian Indian". 
Southampton: The Camelot Press Ltd, 1968, de autoria de John Hemming).

Em 1967, os Panará apareceram repentinamente na pista de pouso da 
Base Aérea do Cachimbo, do Ministério da Aeronáutica, localizada na Serra do Cachimbo, 
nas cercanias de sua área tradicional. O  destacamento militar, que guarnecia a base, assus- 
tou-se com a presença dos índios e disparou tiros em sua direção. Além disso, um avião 
realizou vôos rasantes sobre os mesmos. Isso fez com que eles fugissem para a mata, evi
tando a partir daí qualquer nova tentativa de aproximação com os únicos não-índios que 
existiam naquela região - os militares da Base do Cachimbo (informação contida no artigo 
"A Técnica que atraiu os Kreen-akarore", publicado pela Revista de Atualidade Indígena, 
editada pela FUNAI, ano III, n® 18, Set/Out 1979).

V III - O  C O N T A T O  O F IC IA L

O  contato oficial dos Panará só veio a acontecer no início da década 
de 70, motivado pela necessidade de se afastar qualquer embaraço à construção da BR-80 
e da BR-163, que ligariam as cidades de Cuiabá (MT) a Santarém (PA). Essas estradas,
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construídas por iniciativa do governo federal dentro do conjunto de obras rodoviárias pre
vistas pelo Plano de Integração Nacional, simplesmente cortaram pelo meio o território de 
ocupação tradicional dos Panará.

Para tanto, o governo federal montou uma grande expedição de con
tato (denominada oficialmente de Frente de Atração do Peixoto de Azevedo) chefiada pelos 
irmãos Cláudio e Orlando Vilias Bôas, que se embrenhou nas matas da região do rio Peixo
to de Azevedo e cabeceiras do rio Iriri, com o objetivo de contactar os Panará. Buscava-se 
estabelecer relações amistosas com os índios, evitando, com isso, que eles pudessem impe
dir ou atrapalhar os trabalhos do 9® Batalhão de Engenharia e Construção, do Ministério do 
Exército, responsável pela construção da BR-163 (Doc. 4).

O  trabalho da Frente de Atração, que começou no início do ano de 
1972, alcançou resultados após 382 dias de busca aos índios, quando, em 04 de fevereiro 
de 1973, os Panará se aproximaram do acampamento da Frente e mantiveram contato com 
os irmãos Orlando e Cláudio V ilias Bôas, atraídos pelos brindes que lhes eram oferecidos: 
facões, panelas e outras quinquilharias.

As atividades da Frente de Atração receberam, à época, ampla cober
tura dos meios de comunicação (principalmente da imprensa), devido à divulgação de que 
se tratava de índios com uma estatura enorme ("os índios gigantes"), como também ao fato 
de interessar ao governo federal, naquele momento, difundir a imagem de nosso país como 
efetivador de medidas práticas de proteção às Comunidades Indígenas (Doc. 5).

Acontece que, passada a euforia difundida pelos meios de comunica
ção em função de terem sido contactados os Krenakarore (Panará), que os tornou conheci
dos em todo o país, simplesmente não se noticiou mais o que se sucedeu àqueles índios em 
função do estabelecimento de relações com a nossa sociedade.

Os Panará, que inicialmente pareciam fascinados com os brindes 
ofertados pela Frente de Atração, passaram a reagir violentamente à ocupação de suas terras. 
Há registros de vários incidentes envolvendo os índios e os trabalhadores que construíam a 
BR-163, evidências das suas tentativas de afastar os estranhos daquele território. Pouco a 
pouco, porém, foram perdendo a capacidade de opor resistência ao contato indiscriminado, 
abatidos por doenças deles até então desconhecidas, como trataremos a seguir.

IX - A T R A G ÉD IA  D O  C O N T A T O

Para que se tenha uma exata noção das conseqüências para os Panará 
advindas do contato havido, é preciso que se descreva rapidamente a situação daquela 
Comunidade Indígena até a ocorrência deste fato. Dados levantados pelo antropólogo in
glês Richard Heelas (obra já citada), indicam a existência de pelo menos dez aldeias dos 
Panará até o contato. Eram elas:

1. SONKÀN ASAN- Localizada entre as cabeceiras do ribeirão Peixotinho Primeiro (na 
língua Panará, chamado "Nàmpia Ayônti") e as cabeceiras do rio Iriri ("Nansepotiti", na 
língua Panará), no lado oeste do sopé da Serra do Cachimbo;
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2. SO N SEN ASAN -Localizada próximaodo ribeirão Peixotinho Segundo ("Tutumapèri", 
na língua Panará), nas coordenadas geográficas a 54°20' oeste e 10°15' su I;

3. YO PUYUPAW - Localizada ao sul do rio Peixoto de Azevedo, nas coordenadas geo
gráficas aproximadas de 55®20' oeste e 10°25' sul, próxima do rio Braço Dois;

4. YOPUINTO NÔ NYOINKÔ  - Localizada próxima à aldeia "Yopuyupaw", ao sul do 
rio Peixoto de Azevedo;

5. PÀTSUPÈRI - Localizada próxima à margem leste do rio Nhandu, nas coordenadas 
geográficas 9°49' sul e 55°14' oeste;

6. KYAU N AKYE- Localizada na mesma coordenada geográfica da aldeia "Pàtsupèri",
entre o rio Braço Norte e o ribeirão Peixotinho Primeiro;

7. /N/CD/PÔ- Localizada próxima da margem oeste do ribeirão Peixotinho Primeiro, na 
coordenada geográfica 10® sul;

8. SUPUSÀRAPÈRI - Localizada ao sul do rio Peixoto de Azevedo;

9. NAM PÔRÕ  - Localizada num afluente do rio Iriri, cujo nome indígena é o mesmo da 
aldeia;

10. TÔ PAYURÕ N  - Localizada na área entre as sedes dos atuais municípios de Peixoto 
de Azevedo e Matupá, no estado do Mato Grosso. Foi próximo a esta aldeia que se deu o 
contato oficial; no dia 04 de fevereiro de 1973.

A população dos Panará, quando do contato, foi estimada pelos inte
grantes da Frente de Atração como sendo de, no mínimo, 210 pessoas (Doc. 6). Já os 
antropólogos, que realizaram estudos sobre aquela Comunidade, apresentam números 
divergentes, estimando uma população que varia entre 330 (mínimo) e 600 pessoas 
(dados levantados pelo antropólogo Stephan Schwartzman, autor de "The Panará of 
the Xingu National Park: The Transformation of a Society". Doctoral Dissertation. 
University of Chicago).

Pois bem, como conseqüência do contato e da construção da estrada 
a que já nos referimos, desencadeou-se urn relacionamento indiscriminado dos Panará 
com os integrantes da Frente de Atração e com os trabalhadores empregados nas obras da 
BR-163. Isso sem que medidas efetivas de proteção à saúde dos índios fossem adotadas 
pela FUNAI, órgão responsável pelos trabalhos de atração.

Ora, já naquela época era por demais sabido pela FUNAI que a provi
dência mais importante, quando do contato com comunidades indígenas até então 
arredias, era justamente o estabelecimento de medidas que inibissem o aparecim en
to de doenças, ainda que as mais comuns - como gripe, catapora etc, as quais se 
tornavam letais aos índios, cujo sistema imunológico não estava preparado para delas se 
defender.
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Como nenhuma providência foi adotada, os Panará começaram a ado
ecer em massa, com o surgimento principalmente de surtos de gripe, malária e diarréia 
(causada pela introdução do açúcar, até então deles desconhecido). O  contágio dessas 
doenças era sobretudo facilitado pelo constante deslocamento dos índios de suas aldeias 
até as margens da BR-163, que, logo após estabelecido o contato com a Comunidade, já 
começou a ser trafegada por ônibus e caminhões, que traziam levas de migrantes para 
ocupar a região do rio Peixoto de Azevedo, então apresentada aos olhos do país como o 
mais novo eldorado, pronto a satisfazer os sonhos de riqueza de qualquer um.

Assim, sem nenhum tipo de assistência e proteção, os índios foram 
morrendo às dezenas, numa agonia lenta e silenciosa, que, por sua vez, nào mereceu dos 
meios de comunicação uma menção sequer. É óbvio que não interessava a ninguém divul
gar informações que pudessem comprometer o que fora anteriormente propagado em favor 
do próprio contato; ou seja, que ao estabelecer relações com os Panará, o governo federal 
realizava uma missão revestida do mais alto caráter humanitário, pois estendia o seu manto 
de proteção àqueles que até então encontravam-se desgarrados da comunhão nacional 
(ver Doc. 6, já mencionado).

Noção real sobre o tamanho da tragédia que se abateu sobre os Panará 
certamente exigiria de nossa parte reflexões e uma compreensão um pouco mais profunda 
acerca do assunto. Mas só para que se tenha uma idéia do que se passou a essa Comunida
de, basta levarmos em conta tão somente os dados oficiais sobre a população no momento 
do contato (fevereiro/1973), aproximadamente 210 índios, comparando-os com aqueles 
de janeiro de 1975, quando os Panará somavam apenas 79 sobreviventes. Destes, todos 
encontravam-se absolutamente doentes (Doc. 7).

X- A  R EM O Ç Ã O

Apesar de estabelecido o contato inicial, não existiam meios confiáveis 
de comunicação entre a FUNAI e os Panará. A  FUNAI trouxe alguns índios Xavante e até 
mesmo Kayapó para funcionarem como intérpretes. Mas, mesmo estes não lograram se
quer algo mais do que uma comunicação bastante primitiva com a Comunidade Panará.

Os Panará, que até o contato inicial eram completamente arredios, 
estavam fascinados com a construção da estrada, bem como com o trânsito e o movimento 
que a sucederam. Passaram a freqüentá-la, chegando a construir uma pequena aldeia nas 
suas imediações. Enquanto isso, as doenças se espalhavam, atingindo até mesmos as aldei
as mais distantes (Doc. 8).

Sendo o quadro deplorável, em 1974, a FUNAI Interditou uma pe
quena área entre a estrada e o rio Nhandu (decreto n® 71.904 de 14.03.73 - Doc. 9), a fim 
de facilitaros trabalhos de atração. Construiu ali uma nova aldeia, um pouco mais distante 
da estrada, com o intuito de deslocar os índios para iá e afastá-los do problema. A área 
interditada, porém, deixava de fora a quase totalidade do território tradicional dos Panará. 
Além disso, continuava suficientemente próxima da estrada para propiciar seguidas idas e 
vindas dos índios. Por isso mesmo, a providência nào funcionou, tendo os índios continu
ado a habitar as aldeias que foram excluídas na interdição, de onde acessavam a BR-163.
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Em 11 de janeiro de 1975, quando já apenas 79 integrantes da Comu
nidade Panará sobreviviam, a FUNAI os colocou em dois aviões da Força Aérea Brasileira 
(FAB) e, literalmente, os despejou no Parque Indígena do Xingu.

XI - D A  ILEG A LID A D E DA R EM O Ç Ã O

A remoção dos Panará do seu território tradicional foi inteiramente 
ilegal e desprovida de qualquer justificativa consistente. Isto porque se a situação dos índi
os, do ponto-de-vista médico-sanitário, era grave, isso se devia à omissão do governo fede
ral em adotar as providências cabíveis para resolver tal situação.

Só para se ter uma idéia do nível de desamparo a que foram relegados 
os Panará após a feitura do contato, a Frente de Atração não contava com um único profis
sional de medicina ou de enfermagem, em caráter permanente, para atender os índios 
doentes que surgiam a cada dia.

Ou seja, ao invés de cumprir com as suas responsabilidades e provi
denciar assistência efetiva para a Comunidade Indígena, o governo federal, por intermédio 
da FUNAI, simplesmente adotou a medida mais prática, decidindo arbitrariamente remo
ver os Panará de suas terras tradicionais para o interior do Parque Indígena do Xingu - 
decisão esta, como já dito, totalmente ilegal.

Ilegal, visto quea Lei n®6.001, de 19/12/1973 (o Estatuto do índio), no 
caput do seu Art. 20, determina que, em caráter excepcional, se não houver solução alter
nativa, a União poderá intervir em área indígena, desde que determinada essa providência 
por decreto do Presidente da República. Um dos motivos, pelo qual se admitiria tal inter
venção, seria a necessidade de "combater graves surtos epidêmicos, que possam acarretar 
o extermínio da comunidade indígena, ou qualquer mal que ponha em risco a integridade 
do silvícola ou do grupo tribal" (alínea "b"do § 1® do citado artigo).

Ora, em nenhum momento no caso Panará, a FUNAI cogitou em bus
car uma solução alternativa (exigida pelo mesmo Art. 20), que afastasse os índios da área 
mais próxima da estrada e os levasse para pontos mais distantes, em sua terra tradicional, 
como, por exemplo, a área que é objeto da presente Ação (o que os teria certamente afasta
do do contágio das doenças). A única via intentada foi a da remoção.

Além do mais, cm nenhum momento foi expedido qualquer Decreto 
por parte do Presidente da República, determinando a remoção dos índios para o Parque do 
Xingu. Essa decisão foi tomada por autoridade absolutamente incompetente e de forma 
totalmente arbitrária.

Por fim, 0 Art. 20 prevê a hipótese da remoção de grupo tribal somente 
quando "de todo impossível ou desaconselhável a sua permanência na área sob interven
ção, destinando-se à comunidade indígena removida área equivalente à anterior, inclusive 
quanto às condições ecológicas" (em seu § 3®).

Ora, como se verá adiante, passados praticamente vinte anos da data 
em que os Panará foram removidos de sua área tradicional, existe ainda ao menos uma



razoável porção desse território apta a ser por eles habitada (razão pela qual a Comunidade 
Autora para lá retornou). Como justificar, então, que a providência mais drástica - a remo
ção incondicional - tenha sido a única adotada naquela época? Além disso, a exigência 
legal de remoção da Comunidade em questão para área equivalente e em iguais condições 
às do seu território tradicional nunca foi sequer levada em consideração, como também se 
demonstrará a seguir.

X n - A A BSU R D A  VERSÃ O  D O  G O V E R N O  FEDERAL

Feita a remoção nos termos acima colocados, abandonados os índios 
à sua própria sorte no Parque do Xingu, o governo federal, em 04 de junho de 1979, expede 
0 Decreto n® 83.541 (Doc. 10), que declarou sem efeito a interdição de parte do território 
tradicional Panará promovida pelo Decreto n® 71.90479 acima mencionado.

Isso, sob a justificativa de que os índios abandonaram o seu território 
(o Decreto, em seu art. 2®, reporta-se ao Art. 21 do Estatuto do índio, que trata justamente 
desta hipótese).

Como conseqüência, o território tradicional Panará foi revertido ao 
domínio pleno da União, que o repassou ao INCRA para ser destinado à consecução dos 
seus fins institucionais (Art. 2®e 3®do referido Decreto).

Enquanto o governo federal queria fazer crer que os Panará teriam 
abandonado o seu território, esta Comunidade sofria as reais e penosas conseqüências da 
violência que lhe íoi imposta por meio da remoção forçada e ilegal, lutando para sobrevi
ver no Parque Indígena do Xingu.

X M I - A V I D A  N O  X IN G U

Os 79 Panará sobreviventes da tragédia do contato na região do Pei
xoto de Azevedo chegaram ao Parque do Xingu famintos, todos portando malária, com
pletamente anêmicos e infestados de parasitas. O  planejamento para recebê-los no Xingu 
consistia na mera plantação de uma roça de milho e construção de uma casa na aldeia dos 
índios Kajabi. Deixados nessas condições, ao final de dois meses, outras cinco mortes eram 
sentidas, deixando um total de apenas 74 pessoas.

Ainda no final de março, como estavam passando fome na aldeia dos 
Kajabi, as autoridades do Parque resolveram transferí-los novamente, desta feita, para a 
aldeia Kretire, dos seus antigos inimigos, os Kayapó. Embora houvesse aí alimentação, o 
ambiente era extremamente opressivo. Várias mulheres Panará viram-se obrigadas a casar 
com índios Kayapó. Ademais, a situação de saúde continuou precária, tendo morrido ou
tros cinco Panará.

Em outubro daquele mesmo ano, após difícil negociação, que impli
cou em deixar com os Kayapó algumas mulheres e crianças, os Panará foram removidos 
daquela aldeia. Naquele momento, não eram senão 69 pessoas.
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A partir daí, a vida dos Panará no Parque Indígena do Xingu foi uma 
constante sucessão de mudanças, causadas pela impossibilidade total dc adaptação da 
Comunidade às condições ecológicas alí existentes, completamente diversas daquelas do 
seu território tradicional: na região do Peixoto de Azevedo e das cabeceiras do rio Iriri, as 
terras são firmes, boas para a agricultura, fartas em caça e em recursos hídricos acessíveis 
sem o uso de canoas. Há ainda grande ocorrência de frutas nativas de alto valor proteico, 
como castanha-do-Pará, açaí, cupuaçú, mamão-bravo, cacau selvagem etc. No Xingu, cuja 
vegetação se caracteriza por ser de transição entre o cerrado e a mata tropical, tais espécies 
estão ausentes ou são pouco freqüentes. Por ser uma área de várzea, no período de novem
bro a abril, só se pode transitar de canoa, sendo a pesca inviável.

Foram, ao todo, 7 (sete) mudanças no interior do Parque, a última das 
quais ocorrendo em 1989/1990. Nesta ocasião, situados na beira do Rio Manitsaua Missú, 
fronteira oeste do Parque do Xingu, os Panará anunciaram que aquela seria sua penúltima 
mudança, tendo decidido retornar definitivamente ao território tradicional.

X IV  - O  R ETO R N O  A O  T ER R ITÓ R IO  TR A D IC IO N A L

A partir da última mudança, ocorrida no período 1989/1990, os Panará 
iniciaram todo um processo dc discussão sobre o seu retorno ao território tradicional. Co
meçaram por decidir que seria necessário, em primeiro lugar, uma viagem de alguns mem
bros da Comunidade à região do rio Peixoto de Azevedo e das cabeceiras do rio Iriri, para 
tomarem uma noção do estado em que se encontrava a mesma.

Essa viagem foi efetivamente realizada no ano de 1991, restando aos 
Panará a impressão dolorosa de que uma parte considerável de sua terra tradicional fora 
praticamente destruída, tendo sido a floresta toda substituída por pastos degradados, estan
do os rios assoreados e poluídos por mercúrio, em função da atividade garimpeira que se 
seguiu à remoção da Comunidade para o Xingu.

Porém, os Panará conseguiram localizar uma porção da área tradicio
nal (a que é hoje objeto desta Ação), que ainda guarda as características necessárias ao 
desenvolvimento desta Comunidade dentro dos seus padrões culturais. Isso só reforçou a 
decisão tomada de reocupar o território tradicional.

Em 1992, novamente, os Panará voltaram à sua área tradicional, desta 
feita, inclusive, acompanhados por um servidor da FUNAI, com a intenção de localizarem 
os sítios das aldeias que foram deixadas para trás quando da remoção (ver relatório em anexo 
sobre esta viagem - Doc. 11). Vale ressaltar que a intenção de retornar ao território tradicional 
íoi, logo de início, comunicada à Presidência da FUNAI, razão pela qual, desde sempre, 
alguns funcionários do órgão indigenista têm acompanhado esta movimentação.

Já em 1993, os Panará destacaram um grupo de índios para iniciar, no 
interior da área objeto desta Ação, os preparativos necessários ao retorno definitivo de toda 
a Comunidade. Tais preparativos consistiram na abertura de roças, limpeza do terreno para 
a construção da aldeia e abertura de pista de pouso para facilitar o acesso em casos de 
urgência, como atendimento a doentes etc.
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Neste ano de 1994, estes preparativos foram concluídos, tendo se fi
xado já na área, todos os homens da Comunidade Panará aptob ao trabalho. No Xingu, 
permaneceram apenas as mulheres, crianças e idosos. Estes irão até o fina! deste ano, após 
realizada a primeira colheita das roças plantadas na área reocupada.

Infelizmente, apesar de todas as iniciativas dos Panará, a FUNAI não 
determinou nenhuma providência, até o momento, para esclarecer a procedência, ou não, 
das suas reivindicações de demarcação da área que reocuparam e que pretendem reaver 
em definitivo (ver documento em anexo, da lavra da própria FUNAI - Doc. 12).

Em virtude disso, há notícias freqüentes de que pretensos interessados 
em explorar ilegalmente aquela região estariam afrontando violentamente os índios que lá 
se estabeleceram, ameaçando expulsá-los a qualquer custo.

XV - D A  ÁREA O B JETO  DESTA A Ç Ã O

Os Panará ocupam hoje uma área com 488.000 hectares de extensão, 
cujo perímetro é de 377.146 metros, abaixo devidamente discriminada:

NORTE: Do ponto 1 de coordenadas geográficas aproximadas 54°38'51 "W Gr. e 09°07'35"S, 
situado na cabeceira do igarapé sem nome, afluente da margem esquerda do rio Ipiranga, 
segue à jusante pelo referido igarapé até sua confluência no rio Ipiranga, no ponto 2 de 
c.g.a. 54°10'53"W Gr. e 09H 6'39"S; daí segue à jusante pelo rio Ipiranga até o ponto 3 de 
c.g.a. 53“54'54"W Gr. e 09H 7'37"S, situado na confluência com o rio Iriri; daí segue por 
este à montante até a confluência de um igarapé sem nome na sua margem direita, no 
ponto 4 de c.g.a. 53°5517"W Gr. e 09°18'57"5; daí segue por este iparapé à montante até 
próximo à sua cabeceira no ponto 5 de c.g.a. 54°52'00"W Gr. e 09°30'48"S; daí segue pelo 
divisor de águas entre os rio iriri e Iriri Novo até o ponto 6 de c.g.a. 53''56'37"W Gr. e 
09°45'42"S, situado na cabeceira de um igarapé sem denominação, afluente da margem 
esquerda do rio Iriri Novo; daí segue pelo igarapé à jusante até a confluência de outro 
igarapé sem denominação no ponto 7 de c.g.a. 53°58'11 "W Gr. e 09°46'51 "S; daí segue em 
linha reta até a confluência de dois igarapés sem denominação no ponto 8 de c.g.a. 
53 °59 '24"W G r.e09“47'32"S.

SUL/OESTE: Deste ponto segue em linha reta até a confluência de dois igarapés sem deno
minação no ponto 9 de c.g.a. 54°02'49"W Gr. e 09‘’51 T9 "S ; daí segue à montante pelo 
igarapé da esquerda até o ponto 10 de c.g.a. 54°05'32"W Gr. e 09°51'45"S, localizado na 
confluência com outro igarapé sem denominação; daí segue à direita por este igarapé à 
montante até a sua cabeceira no ponto 11 de c.g.a. 54“10'50"W Gr. e 09°51'37"S; daí 
segue em linha reta até o ponto 12 de c.g.a. 54“19'01 "W Gr. e O 9°5r00"S ; daí segue em 
linha reta até o ponto 13 de c.g.a. 54°19'55"W Gr. e 09°45'09"S; localizado na margem 
direita de um igarapé sem denominação; daí segue por este à jusante até sua confluência 
com outro igarapé sem denominação no ponto 14 de c.g.a. 54°17'46"W Gr. e 09°36'15"S; 
daí segue por este último até sua confluência no rio Ir ir i, ponlo 15 de c.g.a. 54°15'37"W Gr. 
e 09°35'25"S; daí segue à montante pelo rio Iriri até a confluência de um igarapé sem 
denominação, no ponto 16 de c.g.a. 54°32'12"W Gr. e 09°26'49"S; daí segue à montante 
pelo referido igarapé até sua cabeceira no ponto 17 de c.g.a. 54°40'19"W Gr. e 09°26'58"5;



302 PAN ARÁ

daí segue pelo divisor de águas dos rios Braço Norte e Iriri, até o ponto 1, inicial desta 
descrição.

Base cartográfica: DSC , 1:250.000, folhas MIR 275 e 300
IBGE, 1 :250 .000 , folhas MIR 276 e 301

Essa terra é apenas parte do extenso território que possuíram no passa
do, conforme se pode verificar no exame do mapa em anexo (Doc. 13), onde estão indica
dos os limites do território outrora ocupado, a área interditada peto governo federal em 
1973, como também aquela em que hoje exercem posse efetiva, reivindicando o reconhe
cimento oficial objeto desta Ação.

Nada obsta ressaltar o fato de que referida área não abrange qualquer 
sede de município, tampouco empreendimento econômico, sendo apenas o que restou 
preservado das terras tradicionalmente ocupadas pelos Panará.

A passagem dos Panará peto Parque do Xingu, acima relatada em tópi
co específico, demonstrou a impossibilidade dessa Comunidade viver dignamente fora do 
seu hab/faí originário. Só isso pode explicar porque passados todos esses anos, passadas 
tantas privações e sofrimentos, os Panará ainda conseguiram reunir forças para fazer o que 
a muitos parecia não ser mais possível: voltar a ocupar o seu território tradicional. Assim, a 
garantia da ocupação permanente e definitiva dos Panará sobre esse território, muito mais 
do que uma questão de Direito, diz respeito à própria sobrevivência e continuidade física e 
cultural de toda uma Comunidade.

XVI - D O  D IR EITO

As Constituições brasileiras, desde a de 1934, reconhecem aos índios 
a posse dos territórios por eles efetivamente habif-?dos, tendo especialmente a Constitu ição 
de 1988, em seu Art. 231, caput, reconhecido-lhes "os direitos originários sobre as terras 
que tradicionalmente ocupam", determinando competir "à União demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens".

Ao reconhecer aos índios direitos originários sobre as terras que ocu
pam, o texto constitucional consagrou, como fonte primária e congênita da posse territorial,
0 princípio de que são os índios os primeiros e naturais senhores da terra, desvinculando o 
ato governamental de reconhecimento formal do seu direito propriamente dito. O  parágrafo
1 - do mencionado Art. 231 estabelece, então, o conceito de terras indígenas:

"São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em 
caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as Impres
cindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar 
e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costu
mes e tradições." (grifos nossos)

Assim, conforme ensina Carlos Frederico Marés de Souza Filho, esse 
conceito se compõe de:



. .. "quatro elementos que se integram e se somam; a) as terras habitadas em 
caráter permanente; b) as utilizadas em atividades produtivas; c) as imprescin
díveis à preservação ambiental; d) as necessárias à reprodução física e cultural 
da comunidade. Todos estes elementos devem ser reconhecidos à luz dos usos, 
costumes e tradições indígenas". ("O Processo de Demarcação de Terras Indí
genas: O  Poder Público Federal Deve Aplicar o Artigo 231 da Constituição", in 
Terras Indígenas no Brasil, CEDI/Museu Nacional, 1990) ■ (grifos nossos)

No mesmo sentido milita o entendimento do constitucionalista José 
Afonso da Silva, quando afirma que o conceito do parágrafo 1® do Art. 231 deve ser 
entendido não "segundo a visão civilizada, a visão do modo de produção capitalista ou 
socialista, a visão do bem-estar do nosso gosto, mas segundo o modo de ser deles, da 
cultura deles" (dos índios) (/n Curso de Direito Constitucional Positivo, 1991, pág. 718)
- (grifos nossos).

Ensina ainda o Prof. José Afonso da Silva, quea posse indígena extrapola 
a órbita do Direito Privado, já que:

" ... não é e nunca foi uma simples ocupação da terra para explorá-la, mas 
base de seu habitat, no sentido ecológico de interação do conjunto de ele
mentos naturais e culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da 
vida humana" (idem, pág.720). (grifo no original)
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verbis:
Nesta mesma linha de raciocínio, leciona Ismael Marinho Falcão, in

"A posse indígena, pois, traz uma conotação diferente em seu conceito da 
conotação emprestada à posse civilista e à posse agrarista...
...é  caracterizada pela ocupação efetiva da lerra por parte do elemento 
silvícola ou indígena, ocupação que haverá de se comportar de acordo com 
os usos, costumes e tradições tribais, vale dizer, não é apenas indígena a 
terra onde se encontra edificada a casa, a maloca ou a taba indígena, como 
não é apenas indígena a terra onde se encontra a roça do índio. Não. A posse 
indígena é mais ampla e terá que obedecer aos usos, costumes e tradições 
tribais, vale dizer, o órgão federal de assistência ao índio, para poder firmar a 
posse indígena sobre determinado trato de terra, primeiro que tudo, terá que 
mandar proceder ao levantamento destes usos, costumes e tradições tribais a 
fim de coletar elementos fáticos capazes de mostrar essa posse indígena no 
solo, e será de posse indígena toda a área que sirva ao índio ou ao grupo 
indígena para caça e pesca, para coleta de frutos naturais, como aquela 
utilizada com roças, roçadas, cemitérios, habitação, realização de cultos 
tribais, etc., hábitos que sâo índios e que, como tais, terão de ser conserva
dos para preservação da subsistência do próprio grupo tribal" {in O  Estatuto 
do índio Comentado, 1985, pág. 65) - (grifos nossos)

Note-se que, embora o direito dos índios à terra independa do reco
nhecimento formal, sempre que uma comunidade indígena ocupar determinada área nos



Silva:
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termos do Art. 231 acima citado, o Poder Público estará obrigado, por força constitu
cional, a promover este reconhecimento, DECLARANDO O  CARÁTER INDÍGENA
D A Q U ELA  TERRA , e realizando a demarcação física dos seus limites, para garantia de 
sua proteção.

Isto porque, novamente atentando para as lições de José Afonso da

"Declara-se, em primeiro lugar, que essas terras são bens da União (art. 20, 
XI). A outorga constitucional dessas terras ao domínio da Uniào visa precisa
mente preservá-las e manter o vínculo que se acha embutido na norma, quan
do fala que são bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios, ou seja, cria-se aí uma propriedade vinculada ou propriedade reser
vada para o fim de garantir os direitos dos índios sobre ela. Por isso, são 
terras inalienáveis e indisponíveis e, os direitos sobre elas, imprescritíveis" 
(idem, pág. 717). - (grifos nossos)

Importa, aqui, salientarquea FUNAI é o órgão da União responsável 
pela identificação das terras e defesa das comunidades indígenas, de acordo com a Lei 
5.371, de 5 de dezembro de 1967, que autoriza a sua instituição, incluindo dentre as suas 
finalidades: garantir a posse permanente das terras habitadas pelos índios, como tam
bém, 0 usufruto exclusivo dos recursos naturais c de todas as utilidades nelas existentes 
(Art. 1®, I, b), além de "exercitar o poder de polícia nas áreas reservadas e nas matérias 
atinentes à proteção do índio" (Art. 1®, VII).

Vale dizer, também, que o dever da União de proteger as terras indí
genas é concorrente e supletivo ao do órgão indigenista, conforme estabelecem a parte 
final do Art. 25 da Lei 6.001/73 - "sem prejuízo das medidas cabíveis que, na omissão do 
referido órgão, tomar qualquer dos Poderes da República" (grifos nossos) - e o Art. 36 do 
mesmo diploma legal:

"Art. 36 - Sem prejuízo do disposto no artigo anterior (que atribui ao órgão 
indigenista o dever de defender judicial e extra-judicialmente os direitos dos 
índios), compete à União adotar as medidas administrativas ou propor, por 
intermédio do Ministério Público Federal, as medidas judiciais adequadas à 
proteção da posse dos silvícolas sobre as terras que habitem", (parênteses e 
grifos nossos)

Vê-se que o direito das comunidades indígenas à posse permanente 
de suas terras são de uma clareza meridiana, como irrefutável é também a sua legitim i
dade para exigir da União Federal e da FUNAI medidas concretas que lhes garantam 
esses direitos.

Ora, como restou demonstrado, a área objeto desta Ação, sobre a 
quai a Comunidade Panará exerce posse efetiva mesmo após ter sido dela ilegalmente 
retirada, se enquadra perfeitamente no conceito legal de terras indígenas. Por isso mesmo, 
a inércia e omissão da União e da FUNAI em providenciarem o reconhecimento oficial do



seu caráter indígena é fato que, por si só, autoriza e faz mister a providência que ora se 
busca obter. Se não bastasse, as constantes ameaças de invasão e de assentamento de não- 
índios no local impõem o remédio jurídico almejado.

Em face do exposto, a Comunidade Autora, considerando-se lesada 
nos seus direitos fundamentais e com o intuito de vê-los protegidos por intermédio do 
reconhecimento oficial, recorre ao Poder Judiciário a fim de obter a DECLARAÇÃO de que 
referida área é destinada à sua posse permanente e usufruto exclusivo, nos moldes do Art. 
231 da Carta Magna.

XVU - DAS CUSTAS JUDICIAIS

Finalmente, destaca a Autora a necessidade de que seja dispensada, 
neste momento, do pagamento de taxa judiciária e outras custas processuais, o que ora 
requer, com base no disposto no Art. 61 c/c 3 9 ,1 da Lei 6.001/1973 (Estatuto do índio), que 
lhe estende o benefício das custas ao final do processo:

"Art. 61 - São extensivos aos interesses do Patrimônio Indígena os privilégi
os da Fazenda Pública, quanto à impenhorabilidade de bens, rendas e servi
ços, ações especiais, prazos processuais, juros e custas." (grifos nossos)

"Art. 39 ■ Constituem bens do Patrimônio Indígena:
I - as terras pertencentes ao domínio dos grupos tribais ou comunidades indí
genas;"

XVlll - DO PEDIDO

Sendo assim, requer a Comunidade Autora:
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• Seja-lhe concedido o benefício do pagamento de taxa judiciária e outras custas pro
cessuais somente ao final, caso venha a arcar com os ônus da sucumbência;

• Sejam citadas a União Federal, por intermédio da Procuradoria da União no Distrito 
Federal, e a FUNAI e o INCRA, na pessoa de seus respectivos Presidentes, para, querendo, 
contestarem os termos desta Ação;

• Seja publicado edital para citação de pretensos interessados, desconhecidos ou in
certos;

• Seja intimado o Ministério Público Federal, para que intervenha em todos os atos 
deste processo; e que, ao íinal,

• Seja 0 presente pedidoJULGADO PROCEDENTE para que se DECLARE COM O TERRA 
TRADICIONALMENTE OCUPADA PELA COMUNIDADE INDÍGENA PANARÁ aquela 
objeto desta Ação, de superfície contínua, conforme descrita nesta inicial;



• Por conseqüência, seja vedado ao INCRA iniciar qualquer projeto de colonização ou 
processo de concessão de licença para exploração da área em questão, ou ainda, caso já 
tenha este órgão iniciado algum desses procedimentos, sejam eles cancelados e destituídos 
de qualquer efeito.

Está nas mãos do Poder Judiciário mostrar aos Panará (Krenakore) que o 
pesadelo de que lhes falava o poeta Drummond pode, agora, chegar ao fim.

Atribuindo à causa o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para efei
tos de alçada, protesta pela produção de todos os meios de prova em Direito admitidos.

Termos em que,
Pede Deferimento.

Brasília, 25 de agosto de 1994.

Raimundo Sérgio Barros Leitão 
OAB/DF 10.841

Ana Valéria Nascimento Araújo Leitão Juliana Ferraz da Rocha Santilli
OAB/DF 10.918 OAB/DF 10.123
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Doc. 2: Parcccr Ho MPE- sobre a A^ão Declaratória 
proposta pelos Panara

N2 064/94 -D D /C O D ID /P R /D F  
A Ç Â O  C IV IL  P Ú B L IC A  N® 94 .0010330-1  
A U T O R ; N Ú C L E O  DE D IR E IT O S  IN D ÍG EN A S  
R É U : U N IÃ O  FE D E R A L  E O U T R O S

Exm o. Sr. D r. Ju iz  Federal da 8" V ara da Seção Ju d ic iá ria  do D istrito Federal

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos autos do processo em epígrafe, 
vem, respeitosamente, pela Procuradora Regional da República infra-assinada, d izero  que 
se segue.

O  objeto da presente ação é a declaração de imemoriaÜdade da terra 
ocupada pela Comunidade Indígena Panará.
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I - C A P A C ID A D E  P R O C E S S U A L

O  art. 232 da Constituição Federal confere aos índios, suas comunida
des e organizações legitimidade para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e inte
resses.

O  dispositivo é auto-executável, e o meio eleito pela comunidade 
para o ingresso em juízo é legítimo e se encontra revestido das formalidades de praxe.

II - C O M P E T Ê N C IA  D A  JU S T IÇ A  FED ER A L

A ação foi proposta contra a União Federal, a FUNAI e o INCRA, as 
duas últimas autarquias federais com sede no Distrito Federal.

Incide, na espécie, o disposto no art. 109, §2®, da Constituição Federal.

III - A Ç Ã O  D E C L A R A T Ó R IA

A posse indígena existe e se legitima pela só ocorrência de seus ele
mentos - objeto de definição constitucional.

A  demarcação das terras ocupadas pelos índios não é, pois, ato 
constitutivo de posse, mas meramente ato declaratório, de modo a precisar a real extensão 
da posse e conferir plena eficácia ao mandamento constitucional.

Daí por que o art. 25 da Lei n® 6.001, de 19 de dezembro de 1973, 
expressamente estatui, verbis:

"Art. 25. O  reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse 
permanente das terras por eles habitadas, nos termos do art. 198 da Constitui
ção Federal, independerá de sua demarcação, e será assegurado pelo órgão 
federa! de assistência aos silvícolas, atendendo à situação atual e aos consen
so histórico sobre a antigüidade da ocupação, sem prejuízo das medidas ca
bíveis que, na omissão ou erro do referido órgão, tomar qualquer dos Poderes 
da República" (grifamos).

Segue-se, em conseqüência, que os atos de definição, demarcação e 
homologação produzem efeitos ex tunc, dada a natureza meramente declaratória dos mes
mos.

Assim, reconhecida determinada área como de posse imemorial indí
gena, não importa a data em que o ato de reconhecimento se deu, pois indígena será a área 
desde época imemorial.

Não resta dúvida, pois, que, se o que se pretende é a declaração de 
imemoriaÜdade indígena, cabível é a ação declaratória.



IV - C U S T A S

O  pedido de isenção das custas encontra amparo efetivo no art. 61 da
Lei 6.001/73.

Pelo exposto, entende o MPF presentes os pressupostos processuais, 
daí por que opina pelo prosseguimento da ação.

Brasília, 12 de setembro de 1994.

DEbORAH M ACEDO DUPRAT DE B R IH O  PEREIRA 
Procuradora Regional da República
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Doc. 3: Petição inícíaf da Aç«io Indenizatória movida pcfos Panarã

EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA VARA DA SEÇÃO JUDICIARIA DO 
DISTRITO FEDERAL

Q lir V IR Á  DCSSA ESCU RID Ã O  ?

Q ue dirá a seu filho, o pai? 
que dirá para a filha, a mãe? 
que virá dessa escuridão? 
será bem, será maldição? 
será deus ou será mortal? 
nos trará arma ou missal? 
o punhal fere o coração 
o veneno morde a canção

quero saber, mas sem matar 
o que já existe em mim 
quero conhecer seu mundo, sim 
se não for perder o meu mundo nu 
0 meu mundo de fogo ou cru 
ou assim, ou me deixe em paz 
minha casa sem solidão 
minha mesa de peixe e pão 
minha tribo, irmã, irmão 
na aventura que sei viver 
com segredos que não contarei 
pra você.

(Mihon Nascimenlo e  Fernando Brant)

A  C o m u n id a d e  I n d íg e n a  P a n a r á ,

tam b ém  co n h e c id a  p o r K reen-Akarore, com legitimidade para ingressar em Juízo garantida 
pela Constituição Federal, Art. 232, representada, segundo seus usos, costumes e tradições 
por seu Chefe Akè Panará, brasileiro, casado, indígena, residenteedomiciliado nas terras 
tradicionais da Comunidade Indígena supra citada, localizadas na região do Rio Peixoto de



Azevedo e cabeceiras do Rio Iriri, estados do Mato Grosso e Pará, vem, por intermédio dos 
seus advogados abaixo assinados (instrumento público de procuração e substabelecimento 
inclusos - Does. 1 e 2), que receberão intimações e notificações em seu escritório no SHIS, 
Q M 1, Bloco K, Sobreloja 65, nesta capital, propor a presente

AÇÂO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS 
MATERIAIS E MORAIS

contra a U nião  Federal e a F un
dação  N acio n al d o  Índ io  - FUNAI, a primeira a ser citada pór intermédio da Procuradoria da 
União, no SAS, Quadra 2, Bloco E, Ed. Siderbrás, 3® andar, nesta capital; e a segunda, na 
pessoa de seu Presidente, em sua sede no Edifício Lex, sito no SEP, Quadra 702 Sul, 3® 
andar, Brasília, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos.
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I - D A  C A P A C ID A D E  PRO CESSU A L

A Constituição Federa! reconhece aos índios, suas comunidades e or
ganizações, capacidade processual para postular judicialmente em defesa de seus direitos 
e interesses. É o Art. 232 do texto constitucional que atribui-lhes esta capacidade:

"Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para in
gressar em Juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministé
rio Público em todos os atos do processo".

Desta forma, possui a Comunidade Indígena Panará, neste ato repre
sentada segundo seus usos e costumes pelo chefe Akè Panará, plena capacidade para pro
por a presente Ação.

II - D A  C O M P ETÊN C IA  DA JU STIÇA  FEDERAL N O  D IST R IT O  FED ERAL

É a Justiça Federal competente para processar e julgar a presente Ação, 
de acordo com o Art. 109, incisos i e XI da Constituição Federal, abaixo transcritos:

"Aos juizes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal 
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto 
as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à 
Justiça do Trabalho;
XI - a disputa sobre direitos indígenas."

No caso em tela, trata-se de feito contra a União Federal, aonde, além 
disso, manifesta-se claramente a disputa sobre direitos indígenas.

Outrossim, optou a Autora por propor a presente Ação perante uma 
das Varas da Justiça Federal no Distrito Federal, circunstância a que está expressamente 
autorizada pelo parágrafo 2® do mesmo Art. 109 acima citado:



"As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judi
ciária em que for domiciliado o Autor, naquela onde houver ocorrido o 
ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, 
ainda, no Distrito Federal." (grifos nossos)

III - O S  ÍN D IO S  PANARÁ (KRENAKO RE)

Os estudiosos em lingüística e etno-história afirmam que os Panará 
são descendentes dos índios conhecidos, na literatura antropológica, como "cayapó do 
S u l" . O s Cayapó do Sul tinham as suas terras tradicionais localizadas na região do Rio 
Paranaíba, nos estados de Goiás, Mato Grosso e Pará.

A  prova dessa descendência está na identidade de palavras utilizadas 
pelos Panará com outras existentes na língua dos Cayapó do Sul. O  reconhecimento dessa 
semelhança coube inicialmente ao antropólogo inglês Richard Heelas, que estudou os 
Panará e que chegou a essa conclusão com base em vocabulários recolhidos por Auguste 
Saint-Hilaire e Johann Emanuel Pohl, os quais estiveram no Brasil em meados do século 
passado, no aldeamento de São José de Mossamedes, na antiga província de Goiás (Richard 
Heelas, Dissertação de Doutorado intitulada "The Social Organization of the Panará, a 
Tribe of Central Brazil", páginas 353-354, apresentada ao St. Catherine's College, Oxford 
University).

Os Panará são integrantes da família lingüística Gê Setentrional. São 
mais conhecidos pelos nomes Krenakore, Kreen-Akarore ou Krenhakore, que lhes foi atri
buído pelos índios Kayapó e que significa "cabeça cortada redonda", o que guarda relação 
com 0 modelo de corte de cabelo tradicional destes índios, realizado de forma arredonda
da. Panará é como a própria Comunidade se auto-denomina, nome este que significa "gen
te" (Dissertação de Mestrado de autoria de Odair Giraldin, intitulada "Cayapó e Panará - 
Luta e Sobrevivência de um Povo", apresentada ao Departamento de Antropologia da Uni
versidade de Campinas, em janeiro de 94 - Doc. 3).

As terras tradicionais da Comunidade Indígena Panará se estendem da 
região do rio Peixoto de Azevedo às cabeceiras do rio Iriri, nos estados do Mato Grosso e 
Pará. Os Panará tradicionalmente retiram toda a sua sobrevivência de suas terras, onde 
realizam as mais diversas atividades, tais como pesca, caça, agricultura e coleta, de acordo 
com os seus usos, costumes e tradições.

A organização social dos Panará está baseada na existência de clãs 
familiares, onde a sucessão se faz pela linha materna (sistema matrilinear), sendo os casa
mentos realizados entre diferentes clãs (sistema exogâmico). Na distribuição espacial das 
aldeias Panará, esses clãs se localizam  em sua periferia, situando-se no centro a Casa 
dos Homens, lugar onde se dão os acontecimentos de natureza política e religiosa.

Conhecidos como grandes guerreiros, os Panará foram quase dizima
dos nos anos 70, sofrendo enorme diminuição populacional em razão do contato violento 
e dos traumas decorrentes da remoção forçada de seu território. Hoje, a Comunidade se 
recupera, contando com cerca de 154 integrantes. Essa Ação tem por objetivo obter a
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reparação dos danos materiais e morais causados a estes índios, como passamos a relatar a 
seguir.

IV  - O S  PRIM EIRO S C O N TA T O S

Até que se realizasse o contato oficial com os Panará, na década de 
70, vários foram os informes dando conta da existência dessa Comunidade Indígena na 
região do rio Peixoto de Azevedo/cabeceiras do rio Iriri. Em 1950, os irmãos Orlando e 
Cláudio Villas Boas, realizando trabalhos de reconhecimento daquela região para o gover
no federal, avistaram oito aldeias dos Panará (informação contida na obra do Antropólogo 
5helton H. Davis, intitulada "Victims of the M iracle", pág. 69 ,19 71 . London: Cambridge 
University Press).

Já em 1961, 0 geógrafo inglês Richard Mason foi morto por indios, 
quando participava dos trabalhos de localização das cabeceiras do rio Iriri, feitos em con
junto pelos governos inglês e brasileiro. Esta morte foi atribuída aos Panará em função 
de terem sido encontrados no local, flechas e bordunas identificadas como perten
centes àquela Comunidade (informação contida na obra "Red C o ld : The Conquest of 
the B razilian  Indian". Southampton: The Camelot Press Ltd, 1968, de autoria de John 
Hemming).

Em 1967, os Panará apareceram repentinamente na pista de pouso da 
Base Aérea do Cachimbo, do Ministério da Aeronáutica, localizada na Serra do Cachimbo, 
nas cercanias de sua área tradicional. O  destacamento m ilitar, que guarnecia a base, 
assustou-se com a presença dos índios e disparou tiros em sua direção. Além disso, 
um avião realizou vôos rasantes sobre os mesmos. Isso fez com que eles fugissem para a 
mata, evitando a partir daí qualquer nova tentativa de aproximação com os únicos não- 
índios que então existiam naquela região - os militares da Base do Cachimbo (informação 
contida no artigo "A Técnica que atraiu os Kreen-akarore", publicado pela Revista de Atu
alidade indígena, editada pela FUNAI, ano III, n® 18, Set/Out 1979).

V  - O  C O N T A T O  O F IC IA L

O  contato oficial com os Panará só veio a acontecer no início da 
década de 70, motivado pela necessidade de se afastar qualquer embaraço à construção da 
BR-80 e da BR-163, que ligariam as cidades de Cuiabá (MT) a Santarém (PA). Essas estra
das, construídas por iniciativa e responsabilidade da Ré União, dentro do conjunto de 
obras rodoviárias previstas pelo Plano de Integração Nacional, simplesmente cortaram pelo 
meio 0 território de ocupação tradicional dos Panará.

Para consolidar o contato, a Ré União montou uma grande expedição 
(denominada oficialmente de Frente de Atração do Rio Peixoto de Azevedo) chefiada pelos 
irmãos Cláudio e Orlando Villas Bôas, que se embrenhou nas matas da região do rio Peixo
to de Azevedo e cabeceiras do rio Iriri, com o objetivo de contactar os Panará. Buscava-se 
estabelecer relações amistosas com os índios, evitando, com isso, que eles pudessem im
pedir ou atrapalhar os trabalhos do 9® Batalhão de Engenharia e Construção, do Ministério 
do Exército, responsável pela construção da BR-163 (Doc. 4).
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O  trabalho da Frente de Atração, que começou no início do ano de 
1972, alcançou resultados após 382 dias de busca aos índios, quando, em 04 de fevereiro 
de 1973, üs Panará se aproximaram do acampamento da Frente e mantiveram contato com 
os irmãos Orlando e Cláudio Viilas Bôas, atraídos pelos brindes que lhes eram oferecidos: 
facões, panelas e outras quinquilharias.

As atividades da Frente de Atração receberam, à época, ampla cober
tura dos meios de comunicação (principalmente da imprensa), devido à divulgação de que 
se tratava de índios com uma estatura enorme ("os índios gigantes"), como também ao fato 
de interessar ao governo federal, naquele momento, difundir a imagem de nosso país como 
efetivador de medidas práticas de proteção às Comunidades Indígenas [vide "Dossiê Panará 
(Krenakore) Imprensa" - Doc. 5].

Com o contato e a abertura da BR-163, que ligaria as cidades de 
Santarém (PA) a Cuiabá (MT), iniciou-se um processo acelerado de ocupação dessa região, 
criando-se os primeiros municípios (Guarantã, Peixoto de Azevedo, Matupá, Alta Floresta, 
Sinop etc.) e instalando-se ali empreendimentos econômicos como fazendas, serrarias e 
garimpos.

Acontece que, passada a euforia difundida pelos meios de comunica
ção em função de terem sido contactados os Krenakarore (Panará), que os tornou conheci
dos em todo o país, simplesmente não se noticiou mais o que se sucedeu àqueles índios 
após terem estabelecido relações com a nossa sociedade.

Os Panará, que de início pareciam fascinados com os brindes ofertados 
pela Frente de Atração, passaram a reagir violentamente à ocupação de suas terras, que 
veio imediatamente após a abertura da estrada. Há registros de vários incidentes envolven
do os índios e os trabalhadores que construíam a BR-163, evidências das suas tentativas de 
afastar os estranhos daquele território. Pouco a pouco, porém, foram perdendo a capacida
de de opor resistência ao contato indiscriminado, abatidos por doenças deles até então 
desconhecidas, como trataremos a seguir.

VI - A  T R A G ÉD IA  D O  C O N T A T O  - AS M ORTES

Para que se tenha uma exata noção das conseqüências para os Panará 
advindas do contato havido, é preciso que se descreva rapidamente a situação daquela 
Comunidade Indígena até a ocorrência deste fato. Dados levantados pelo antropólogo in
glês Richard Heelas (obra já citada), indicam a existência de pelo menos dez aldeias dos 
Panará até o contato. Eram elas:

1. SONKÀN ASAN - Localizada entre as cabeceiras do ribeirão Peixotinho Primeiro (na 
língua Panará, chamado "Nàmpia Ayônti") e as cabeceiras do rio Iriri ("Nansepotiti", na 
língua Panará), no lado oeste do sopé da Serra do Cachimbo;

2. SONSENASAN - Localizada próximo ao ribeirão Peixotinho Segundo ("Tutumapèri", 
na língua Panará), nas coordenadas geográficas a 54°20' oeste e 10°15' sul;



3. YOPUYUPAW - Localizada ao sui do rio Peixoto de Azevedo, nas coordenadas geo
gráficas aproximadas de 55°20' oeste e 10°25' sul, próxima do rio Braço Dois;

4 . YOPUINTO NÔ NYOINKÔ  - Localizada próxima à aldeia "Yopuyupaw", ao sul do 
rio Peixoto de Azevedo;

5. PÀTSUPÈRI - Localizada próxima à margem leste do rio Nhandu, nas coordenadas
geográficas 9°49' sul e 55°! 4' oeste;

6. KYAUNAKYE - Localizada na mesma coordenada geográfica da aldeia "Pàtsupèri", 
entre o rio Braço Norte e o ribeirão Peixotinho Primeiro;

7. IN K U IP Ô -Localizada próxima da margem oeste do ribeirão Peixotinho Primeiro, na 
coordenada geográfica 10“ sul;

8. SUPUSÀRAPÈRI - Localizada ao sul do rio Peixoto de Azevedo;

9. N A M P Ô R Õ -Localizada num afluente do rio Iriri, cujo nome indígena é o mesmo da 
aldeia;

10. TÔPAYURÕ N  - Localizada na área entre as sedes dos atuais municípios de Peixoto 
de Azevedo e Matupá, no estado do Mato Grosso. Foi próximo a esta aldeia que se deu o 
contato oficial, no dia 04 de fevereiro de 1973.

A  população dos Panará, quando do contato, foi estimada pelos inte
grantes da Frente de Atração como sendo de, no mínimo, 210 pessoas (Doc. 6). Já os 
antropólogos, que realizaram  estudos sobre aquela Comunidade, apresentam núme
ros divergentes, estimando uma população que varia entre 330 (mínimo) e 600 pes
soas (dados levantados pelo antropólogo Stephan Schwartzman, autor de "The Panará 
of the Xingu National Park: The Transformation of a Society". Doctoral Dissertation. 
University of Chicago).

Pois bem, como conseqüência do contato e da construção da estrada 
a que já nos referimos, desencadeou-se um relacionamento indiscriminado dos Panará 
com os integrantes da Frente de Atração e com os trabalhadores empregados nas obras da 
BR-163. Isso sem que medidas efetivas de proteção à saúde dos índios fossem adotadas pela 
Rés FUNAI e União, responsáveis, respectivamente, pela realização daquelas atividades.

Ora, já naquela época era por demais sabido pelas Rés que a provi
dência mais importante, quando contatando comunidades indígenas até então arredias, era 
justamente o estabelecimento de medidas que inibissem o aparecimento de doenças, ainda 
que as mais comuns - como gripe, catapora etc, as quais se tomavam letais aos índios, cujo 
sistema imunológico não estava preparado para delas se defender.

Como nenhuma providência foi adotada, os Panará começaram a ado
ecer em massa, com o surgimento principalmente de surtos de gripe, malária e diarréia 
(causada pela introdução do açúcar, até então deles desconhecido). O  contágio dessas
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doenças era sobretudo facilitado pelo constante deslocamento dos índios de suas al
deias até as margens da BR-163, a qual, logo após estabelecido o contato com a Comuni
dade, já começou a ser trafegada por ônibus e caminhões, que traziam levas de migrantes para 
ocupar a região do rio Peixoto de Azevedo, então apresentada aos olhos do país como o mais 
novo eldorado, pronto a satisfazer os sonhos de riqueza de qualquer um.

Assim, sem nenhum tipo de assistência e proteção, os índios foram 
morrendo às dezenas, numa agonia lenta e silenciosa, que, por sua vez, não mereceu dos 
meios de comunicação uma menção sequer. É óbvio que não interessava a ninguém divulgar 
informações que pudessem comprometer o que fora anteriormente propagado; ou seja, que ao 
estabelecer relações com os Panará, o Estado brasileiro realizava uma missão revestida do 
mais alto caráter humanitário, pois estendia o seu manto de proteção àqueles que até então 
encontravam-se desgarrados da comunhão nacional. Seria imperioso reconhecer que o man
to protetor se transformara em verdadeiro algoz dos Panará (ver Doc. 6, já mencionado).

V ll - AS PR O V A S DA TR A G ÉD IA

As trágicas conseqüências advindas do estabelecimento do contato com 
os Panará encontram-se registradas em diversos documentos oficiais, da lavra de servidores 
da própria Fundação Nacional do índio - FUNAI, conforme descreveremos a seguir.

O  Doc. 06, já mencionado anteriormente, o sertanista Fiorello Parisi, 
encarregado da Frente de Atração Peixoto de Azevedo, apresentou à FUNAI, em 05/03/75, 
um Relatório sobre a situação dos índios Panará. Tal documento contém um tópico especí
fico intitulado: "M igrações e R edução  D emográfica após o C on tato  até a  T ransferência" , onde 
o encarregado da Frente de Atração afirma o seguinte:

"Em 1973 houve sensível redução nas aldeias de Tupayuron (norte) e Lobe-yu- 
porê (sul), esta vez por causa de "sonkiude" (doenças) principalmente gripe e 
diarréia
"Em fins de 1973 os Panará totalizavam-se entre 110 e 115, enquanto que, os 
grupos da aldeia Norte (que já passavam a maior parte do tempo na F.A. - 
Frente de Atração) e de Inkiorankié já começavam a ser controlados quanto a 
doenças, inclusive com aplicação de vacinas o grupo da aldeia sul, ainda não 
visitada ficava cada vez mais reduzido."
"Em janeiro de 1974, faleceu um casal de Panará na F.A. de morte violenta e 
três na aldeia Norte, de gripe."
"Em fevereiro de 1974 ao chegarmos a F.A ., visitamos a aldeia Norte onde 
encontramos somente 3 malocas pequenas e várias sepulturas, a maioria no 
caminho que levava a F.A. Os 25 Panará, que restavam da aldeia Norte vinham 
até a F.A. pedir socorro a maior parte doentes, alguns em estado grave."
"Em fins de abril-maio, com a enchente catastrófica que paralizou a F.A ., a 
situação saiu de nosso controle, o líder Yakil que se encontrava na BR 163 
com sua família (6) e que causou nefasta reportagem, contraiu gripe, regres
sando a Inkiorankié transmitiu-a aos demais. Faleceram 3 inclusive Yakil. Os 
outros todos doentes retornaram a BR 163 para pedir socorro".
"Quando conseguimos sair da F.A ., que havia sido tomada pelas águas do 
Peixoto (graças a ajuda da FAB que deslocou um avião Búfalo e trouxe uma
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embarcação com motor de popa) e chegar a BR 163, já havia falecido um, no 
dia seguinte com a chegada da EVS, a situação estava novamente controlada. 
Houve somente um óbito. Sanko um dos mais altos, que em coma fugiu para 
0 mato e foi encontrado alguns dias depois, morto.
A mulher e filho de Yakil, após a morte do lider, mudaram-se para a aldeia Sul 
e lá faleceram, provavelmente de gripe.
Em fins de Maio conseguimos retirar o grupo de Inkiorankié da BR 163 para a 
F.A. totalizando 70 silvícolas alí residentes.
Em junho a convite dos Panará íoi visitada a aldeia Sul, foram encontrados 
duas sepulturas recentes e dois doente graves. Havia três malocas e 28 Panará. 
Neste mês houve quatro óbitos, um de acidente (afogamento) e três de doen
ças, dos quais, um em Cuiabá.
Em julho, a frente de trabalho da rodovia da Indeco, entrou em contato com os 
membros da aldeia Sul, os quais contraíram gripe, faleceram três, entre êles o 
lider Sungakapan. A  equipe de socorro retirou o restante do grupo para a ca
choeira do Korokokó, onde estava se instalando a nova F.A. já se encontravam 
lá 25 Panará, o restante tinha ido para a Aldeia Norte onde ainda havia muita 
plantação, sobretudo bananas e batatas.
Em Agosto, quando fomos com o grupo do Korokokó para a aldeia Norte, afim 
de abastecer de bananas e batatas, e apanhar mudas para plantio, não encontra
mos mais 0 grupo que lá residia, mas sim quatro sepulturas recentes".
"Morreu um índio que desde Julho estava em Cuiabá em tratamento, suspeita
mos tenha contraído tuberculose.
Em Novembro, acabado de instalar a nova F.A. e plantações, a equipe foi 
determinada a se deslocar para a BR 163, a íim de retirar os silvícolas que ali 
se encontravam, porém sem êxito.
Em Dezembro o grupo de Korokokó, quase que abandonado descontrola-se, 
havendo duas mortes violentas, e na estrada um índio morre de pneumonia. 
Ao fim de 1974 os Panará estavam reduzidos a 82.
Em 12 de janeiro de 1975, 79 foram transferidos para o P .N .X. (Parque Nacio
nal do Xingu)."

Ou seja, 0 relatório, acima parcialmente transcrito, demonstra à saciedade 
o pesadelo em que se transformou para a Autora o estabelecimento de relações com a nossa 
sociedade. É o próprio relatório que afirma lerem sido os Panará uma Comunidade formada 
por, no mínimo, 210 índios quando do contato, atestando ainda que, no momento em que eles 
foram retirados arbitrariamente para o Parque do Xingu, estavam reduzidos a 79.

Isso significa, que, de acordo com os dados oficiais, morreram durante 
0 período do contato um total de 131 índios, mais de 50% da população da Comunidade. 
Em sua maior parte, as mortes ocorreram em razão de doenças que se afiguram aparente
mente banais para a sociedade brasileira, em especial gripe e diarréia, mas que para a 
Autora, em face da incúria das Rés em prestarem-lhe o atendimento necessário, acabaram 
por provocar um verdadeiro genocídio.

O  que é mais grave é que os dados oficiais, tanto no que diz respeito à 
população dos Panará no momento do contato, quanto ao registro daqueles que morreram
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durante tal período, pecam por não serem totalmente precisos, deixando a desejar um retra
to real da situação da Autora naquela ocasião.

Por isso, a Comunidade Indígena Panará realizou, por conta própria, 
extenso levantamento entre os seus integrantes, num trabalho doloroso e penoso com vistas 
a relacionar os nomes, as idades, os clãs e o sexo daqueles que faleceram por doenças 
contraídas no período do contato. O  resultado deste trabalho é ainda mais trágico do que o 
constatado pelos dados oficiais: morreram, ao todo, 175 índios entre homens e mulheres, 
principalmente adultos, provocando uma total desestruturação social dos Panará, de conse
qüências igualmente graves e que se fariam sentir logo adiante, como veremos.

Abaixo, relacionamos os nomes dos 175 Panará que morreram, em 
conformidade com o levantamento produzido pela Comunidade, indicando ainda sexo, 
idade e os respectivos clãs, categorias básicas do sistema social Panará. De antemão, vale 
esclarecer que os clãs Panará são quatro: Kwasôtantera (Kso); Kwakyatantera (KK); 
Kwôsitantera (Ksi) e Krenôwantera (Kr). Na relação que se segue, esses clãs estão indicados 
pelas abreviaturas acima apontadas:

R e la çã o  dos ín d io s Panará  Fa le c id o s por D o e n ça s Ep id ê m icas , 1 9 7 3  - 1 9 7 5 , 
na Reg ião  do  Pe ixo to  d e  A ze ve d o

316 PAN ARÁ

Nome Sexo Idade Clã

1. Sewakri M 35 < kso
2 . Kwàpõ M 35 < kso
3. Pakàsà' M 35 < kr
4 .Tekyã M 35 < kso
5. Stnasàri M 35 < kr
6. Kà'sôa M 35 < kr
7 .PenyÕkre M 35< ksi
8 . Sêpoli M 35< kso
9 . Kokoti M 25 kk
lO.Inkrea M 35 < kk
11 .Yansüpresi M 35 < ksi
12.Pakreakoupà M 35 < kk
13.Sàrkyena M 35 < kso
14.Pekwàn M 35 < kk
IS.Paatôm a M 35 < kso
IG.Pãyakriti M 35< kk
17.Piüti M 35< kk
18.Paatoti M 35 < kso
19.Pa'si M 35 < kr
20.Pakõn M 25 kr
21.Mànkwüti M 35 < kso
22.lnkôtàr M 35 < kk
23.Pekreyu M 35 < kso
24.Kiantinakriti M 35< kso
25.Pekre M 35 < kr
26.Sàrpô M 30 kk
27.Youtikyâ M 35 < kso
28.Pretiti M 25 ksi
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29.Pàrasuri M 35 < kso
30.Painkinpüti M 35 < kso
31.Kôkwàri M 35 < kso
32.Swakyên M 35 < kr
33.Pontou M 35 < kk
34.Kyã'si M 35 < kso
35.Paakà M 35 < kso
36-Sàkyoii M 35 < kr
37.Kàrkyên M 35 < kr
38.Kyãkina M 35< kr
39.lsôna M 35< kso
40.Pà'su M 35 < kso
41.Kôkyalakriti M 25 kso
42.Kiepoupô M 35 < kso
43 .Yakyôou Yakil M 35< ksi
44.Sànkô M 35 < kk
45.Nãsüri M 35< ksi
46.Kônasàr M 35< kk
47.Teki' M 35 < ksi
48.Saankona M 35 < kso
49.Hayà M 35 < kso
SO.Sungakapan M 50 kso
51.YÕSÍ M 20 kso
52.Sotiyi M 20 kk
53.Potu' M 40 ksi
54.Yopkiãnkyên M 09 kk
55.Tuluma M 06 kk
56.lniôti M 15 kso
57.Kukakôri M 15 kso
58.Sàrtina M 15 kk
59.Sü'kà M 20 kr
GO.Yõpaa M 10 kk
61 .Sêpinkô M 06 kk
62.Asànsi M 35 < kso
63.Yôkà M 06 kr
64.Pourili M 20 kr
65.Sewapiàri M 05 kso
66.Kwakrilasàri pâ M 03 ksi
67.Kwakritasàri pã M 01 ksi
68.Kyütate pã M 01 kso
69.Kyütate pã M 02 kso
70.Tonsàryase pâ M 01 kso
71.Tonsàryase pã M 3 meses kso
72.Yôkri pã M 01 kr
73.Yõkri pã M 02 kr
74.Paakya M 03 kr
75.Kupamàtüa M 01 kk
76.Swakàrna M 20 kr
77.Pàripen M 10 kr
78.Kontoupen M 35 < kr
79.Pèyà pâ M 03 kk
80.Akuliyà M 15 kk
81.Krekaka M 02 kso
82.Kakrekràn M 05 kso
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83.Kwankô M 8 meses kso
84.Sekyãsâ M 15 kso
85.Nansô M 35< kso
86.Painte pâ M 03 meses kso
87.Kôkôtita M 02 meses kso
88.irmãogêmeo/87 M 02 meses kso
89.Sàrtakriti M 35< kso
90.Hayipüti M 35< kso
91.Pia'se M 25 kso
92.Kààsõ M 25 kso
93.Pakren M 35 < kso
94.Kupôn M 35 < kso
95.Kyüli M 15 kr
96.Kõtàr M 35 < kk
97.Paapen M 35 < ksi
98.Pàkyana F 30 kk
99.Kôte F 35 kso
lOO.Sàrtisôn F 35< kso
lO l.P inaprea F 35< kr
102.Kôyà F 35< kk
103.Kuapari 35< kr
104.Sàryase F 20 kso
lOS.Nampràkyã F 50 kr
lOó.Tutiti F 40 kr
107.Kàrinsü F 35 < kso
108.Kwàmiõ F 40 kk
109.Sampiüyà F 50 kk
nO .Sônsü F 35< kk
111 .Kwaainte F 50 kk
112.Pêyõkiü F 20 kso
113.Kyêinkyã F 20 kr
114.Puukô F 35 < kk
nS .Pàyakô ri F 35 < ksi
116.Penkà F 50 kk
n7 .W ayàns i F 15 kr
118.Swaapiou F 35< kr
119.Sêware F 25 kk
120.Priyi F 20 kk
121.Kwakritasüri F 20 ksi
122.Kôtanãri F 40 kso
123.Kàpre F 35< kso
124.Yõukyü F 35 < kk
125.Pêyà F 35 < kk
126.Kàrkyâ F 30 kr
127.Kyewakou F 15 kk
128.Môpea F 05 kk
129.Sôwã F 15 kk
130.Saatun F 06 kk
131.Kyõnkri F 35 < kr
132.Sakre F 05 ksi
133.lnkrê F 03 kr
134.Pôsônasà F 07 ksi
135.Wàlàrti F 15 kso
136.Sakônôa F 20 kr



137.Kyütatê
138.Sàryase
139.Paasona
140.Kwààyü
141.Hakyên 
142.Sakônôa pri 
143.Kõnkwàn 
144.Sôyankô
145.Torinkreyü
146.Penyõkôpain
147.Kapê
148.Kàpre pã
149.Kôtmampià
150.Penyõkiüpã 
IS I.S w ap io u  pri 
152.Sewakri pri
153.Kotanãri pri
154.Kwakritasàri pã
155.Kwakritasàri pã
156.Paainkyà
157.Kyütate pã
158.Tonsàryase pâ
159.Tonsàryase pã 
lóO.Sinapôyü 
161.Saakô
162.Kiepüti pã
163.Kiepüti pã 
164.Somakyàra
165.Twàntoyü pâ
166.Twàntoyü pâ 
167.Si'prempà
168.Takyun 
169.Sotasã
170.Yopasê
171.Yõtu
172.Penpaapô
173.Pànyõpen
174.Krapouma
175.Popampiü
176.Pôtakwàn

Observe-se que estas informações foram levantadas na aldeia Panará, 
entre os dias 21 e 25 de novembro de 1994, extraídas principalmente do chefe Teseya, e 
das senhoras Sàrkyarasà, Kyütakriti e Swakie, mulheres velhas, com o auxílio do antropólo
go Stephan Schwartzman, que funcionou como intérprete.

As idades apontadas são aproximadas. Os Panará não sabem contar 
de forma precisa e a classificação da idade espelha-se nas classes de idade tradicionais, ou 
por comparação com pessoas conhecidas. O  símbolo "35 <" quer dizer "acima de 35 anos" 
e representa uma estimativa da idade das classes de idade dos velhos (taputun, no idioma 
Panará) e velhas itwatun). O  critério para atingir essa classe é ser avô ou avó, ou seja, que 
os seus filhos tenham filhos - assim é íeito!
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kso
30 kso
20 kk
20 kr
35< kr
05 kr
03 kr
05 kr
15 kr
8 meses kr
01 kr
01 kso
13 kk
8 meses kso
01 kk
02 kk
03 kk
04 ksi
03 ksi
4 meses kr
02 kso
02 kso
03 kso
02 kr
01 kr
natimorto kr
" kr
04 kk
03 kk
05 kk
30 kk
30 kk
05 kso
30 kso
5 meses kso
02 kso
05 kso
35 < kso
08 kso
35< kso
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Alguns óbitos foram identificados como "o filho de fulana" ou "a filha 
de fulana" (como por exemplo "Kwakritasàri pã", "o filho da Kwakritasàri"), quando o infor
mante não lembrava o nome do morto, ou nos casos de crianças que morreram antes de 
receber nomes. Também foram mencionadas algumas crianças com nomes de adultos ain
da vivos. Nesses casos, a criança costuma ser chamada "fulana pequena" (por exemplo, 
"Swapiou pri" n® 151.), tratando-se também de filhos mortos de pais vivos.

V II I- A  REMOÇÃO

Sendo o quadro de saúde e desagregação deplorável, em 1974, a União 
Federal interditou uma pequena área entre a estrada e o rio Nhandu (decreto n® 71.904 de 
14.03.73 - Doc. 7), a fim de facilitar os trabalhos de atração. Construiu ali uma nova aldeia, 
um pouco mais distante da estrada, com o intuito de deslocar os índios para lá. Esta, porém, 
continuava suficientemente próxima da estrada, propiciando seguidas idas e vindas dos 
índios. Por isso mesmo, a providência não serviu para afastar os índios do problema, tendo 
os mesmos inclusive continuado a habitar as aldeias originais que foram excluídas na inter
dição, de onde acessavam a BR-163. A  estrada definitivamente passara a exercer um enor
me fascínio sobre os índios.

Em 11 de janeiro de 1975, quando já apenas 79 integrantes da Comu
nidade Panará sobreviviam, as Rés os colocaram em dois aviões da Força Aérea Brasileira 
(FAB) e, literalmente, os despejaram no Parque Indígena do Xingu.

IX - A VIDA NO XINGU - NOVAS MORTES E MUITO SOFRIMENTO

Os 79 Panará sobreviventes da tragédia do contato na região do Pei
xoto de Azevedo chegaram ao Parque do Xingu famintos, todos portando malária, com
pletamente anêmicos e infestados de parasitas. O  planejamento para recebê-los no Xingu 
consistia na mera plantação de uma roça de milho e construção de uma casa na aldeia dos 
índios Kajabi. Deixados nessas condições, ao final de dois meses, outras cinco mortes eram 
sentidas, deixando um total de apenas 74 pessoas.

Ainda no íinal de março, como estavam passando fome na aldeia dos 
Kajabi, as autoridades do Parque resolveram transferí-los novamente, desta feita, para a 
aldeia Kretire, dos seus antigos inimigos, os Kayapó. Embora houvesse aí alimentação, o 
ambiente era extremamente opressivo. Várias mulheres Panará foram obrigadas a casar 
com índios Kayapó, que passaram a, manter os Panará quase que como seus escravos. 
Ademais, a situação de saúde continuou precária, tendo morrido outros cinco Panará.

Em outubro daquele mesmo ano, após difícil negociação, os Panará 
foram removidos daquela aldeia. Isso custou-lhes, porém, algumas mulheres e crianças, 
que foram forçados a deixar com os Kayapó. Naquele momento, os Panará não eram senão 
69 pessoas.

Vale aqui transcrever parte do artigo escrito pelo médico Luiz F. 
Marcopito, publicado na Revista de Atualidade Indígena, Ano IV, n® 19, nov/dez/1979, 
editada pela FUNAI, onde, na qualidade de integrante da equipe de saúde da Escola Paulista



de Medicina, da Universidade de São Paulo, que acompanhou os índios Panará quando da 
sua chegada ao Parque do Xingu, atesta a veracidade do afirmado acima:

"Entre as mulheres não havia nenhuma grávida e, entre as crianças, 
muitos órfãos. Formavam todos um grupo jovem, a grande maioria com idade 
estimada inferior a 30 anos. Os famosos "índios gigantes" não eram muito 
mais altos que a média geral do índio brasileiro: 168 cm mediam os homens 
adultos e 156 cm as mulheres. Muitos estavam bastante emagrecidos e a gran
de maioria apresentava-se anemiada e poíiparasitada; todos eram portadores 
de malária. Os dentes, muitò bonitos e brancos, ainda desenhavam sorrisos: 
dentro do Parque estavam a salvo do perigo imediato da extinção. Os Kreen- 
Akarore, porém, apenas começavam mais uma etapa de suas vidas, talvez 
não muito menos penosa que as precedentes.

A  intenção era boa. Para se ambientarem ao Parque, os Kreen-Akarore 
ficariam tutelados por uma família Cajabi da cabeceira do rio Xingu, que lhes 
havia preparado roças e casas. A  experiência, porém, não pôde durar mais 
que alguns meses: as águas do grande rio eram caudalosas demais para aque
les "grumetes" e, sem peixe, quase nenhum alimento restou nas roças que 
nem eram suas. Estrangeiros naquela terra, os clãs tradicionalmente rivais ti
veram que coabitar em casas já preparadas sobrando pouca união para dividir 
a dor. Era a estação das cheias, atingindo a malária o seu máximo de transmis
são. Conheceu-se nessa fase o maior índice de mortalidade que os Kreen- 
Akarore experimentaram após a transferência para o Xingu."(fls. 41 do artigo, 
cujo inteiro teor encontra-se em anexo - Doc. 8).

As 10 mortes contadas já no Parque do Xingu aconteceram entre os 
meses de fevereiro e outubro de 1975, conforme se pode verificar da descrição minuciosa 
dos fatos feita pela antropóloga Ana Cita de Oliveira, dos quadros da Fundação Nacional 
do índio - FUNAI, designada para realizar o "Relatório de Identificação e Delimitação da 
Terra Indígena Panará", do qual transcrevemos o que se segue:

"Embora algumas publicações da época enfatizem o clima festivo da 
recepção dos Panará no Xingu e a disposição dos grupos indígenas do Xingu 
em apoiá-los, a transferência foi extremamente traumática. Em 12 de janeiro 
de 1975 os Panará, chegaram ao P.l. Diauarum famintos, todos portadores de 
malária, muito anêmicos, infestados de parasitas e sem qualquer mulher grá
vida (Marcopito, 1979:41). Foram encaminhados para a aldeia Kayabi Prepori.
O  antropólogo Heelas notou, em 28 de fevereiro de 1975, que: "quase todos os 
Panará estavam sofrendo de malária, de gripe, de pneumonia ou de várias doen
ças ao mesmo tempo (...), durante os primeiros dois meses na aldeia nova, mor
reram cinco, deixando um total de 74 pessoas."(Carta de R. Heelas para Olympio 
Serra 13/04/75). A roça plantada para os Panará se esgotou em seis semanas e 
eles começaram a passar fome. "Os Panará ficaram extremamente desmorali
zados e discutiam voltar ao Peixoto (...) ."  (Heelas, 1979:18).

Em 31 de Março de 1975, foram transferidos para a aldeia Kayapó do 
Kretire, inimigos tradicionais e ferozes. Muitos dos Panará presentes haviam 
perdido parentes próximos no ataque Mekragnoti Kayapó à aldeia Panará de
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Sonkanasã em 1968. Os Kayapó, inversamente aos Panará, tinham mais ho
mens do que mulheres, fator este determinante na política Kayapó de incor
poração dos Panará. Segundo o testemunho de Heelas, o ritual e as cerimôni
as Panará foram ativamente desincentivados. "O  processo de integração e a 
repressão da cultura foram acompanhados por um aumento de doenças e 
apatia entre os Panará." (Heelas ■ 1979:19). No Kretire ainda morreram mais 
cinco pessoas.

Em Outubro de 1975, durante uma epidemia de gripe, os Panará mu
daram novamente, deixando, porém, sete adolescentes com os Kayapó. Per
maneceram por um mês no P.l. Diauarum sendo tratados, seguindo depois 
para a aldeia Suyá."
(Págs. 31 /32. Inteiro teor do Relatório de Identificação se encontra em anexo, 
Doc. 9).

A relação dos 10 mortos no Xingu encontra-se abaixo, elaborada nos 
mesmos moldes da lista dos que pereceram ainda na Região do rio Peixoto de Azevedo:
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Nome Sexo Idade Clã

-Cukre M 23 kk
-Cotei F 20 kk
-Paride M 1 ano kk
- Ticre M 22 kk
• Yopu M 22 kk
-Tapion M 38 kk
-Cretudi M 19 kk
- Porepre F 30 kk
-Montui M 3 meses kk
-Caquiana M 9 kk

Indígena do Xingu passou a ser uma constante sucessão de mudanças, causadas pela im
possibilidade total de adaptação da Comunidade às condições ecológicas ali existentes, 
completamente diversas daquelas do seu território tradicional: na região do Peixoto de 
Azevedo e das cabeceiras do rio Iriri, as terras são firmes, boas para a agricultura, fartas em 
caça e em recursos hídricos acessíveis sem o uso de canoas. Há ainda grande ocorrência de 
frutas nativas de alto valor proteico, como castanha-do-Parà, açaí, cupuaçú, mamão-bravo, 
cacau selvagem etc. No Xingu, cuja vegetação se caracteriza por ser de transição entre o 
cerrado e a mata tropical, tais espécies estão ausentes ou são pouco freqüentes. Por ser uma 
área de várzea, no período de novembro a abril, só se pode transitar de canoa, sendo a 
pesca inviável.

Foram, pelo menos, sete mudanças no interior do Parque, a última das 
quais ocorrendo em 1989/1990. Nesta ocasião, situados na beira do rio Manitsaua Missú, 
fronteira oeste do Parque do Xingu, os Panará anunciaram que aquela seria sua penúltima 
mudança, tendo decidido retornar definitivamente ao território tradicional, o que ocor
reu efetivamente neste ano de 1994. Os Panará jamais conseguiram se adaptar às condi
ções que lhe foram impostas no Xingu.



Além do sofrimento material traduzido nos horrores das mortes dos 
seus membros, outros prejuízos de natureza igualmente brutal abateram-se sobre os Panará. 
Esses dizem respeito à profunda desagregação que a estrutura social desta Comunidade 
sofreu em decorrência do contato, cujos efeitos se fazem sentir até os dias atuais.

Primeiramente, em função das doenças contraídas pelo contágio 
com os membros da Frente de Atração e os trabalhadores empregados na construção 
da BR-163, que os Panará, dentro dos seus conhecimentos culturais, atribuíram a 
rituais de feitiçaria realizados por membros da própria Com unidade, inúmeros confli
tos surgiram entre eles.

É 0 próprio Relatório de autoria da antropóloga Ana Cita de Oliveira, 
já citado (Doc. 9), que confirma o que íoi dito:

"Para compreender a morte por vingança entre os Panará remeto a Odair 
Giraldin (1994). Segundo o autor há, entre as sociedades Jê este processo de 
vingança como uma forma de compensar mortes ou perdas. Entre os 
Mebengokre, por exemplo, cada pessoa morta, por assassinato ou feitiçaria, 
deve ser vingada matando o seu agressor ou por substitutos". Continua o autor 
em nota de pé de página afirmando que: "Os Mebengokre podiam apaziguar 
brigas entre parentes indo matar um branco, isto é, em vez de vingar a morte 
internamente. Os Panará informaram que houve época em que cada morte 
por doença dos brancos era atribuída a feitiçaria interna, sendo o feiticeiro 
morto." (Giraldin, O ., 1994:46) (Fls. 57 do mencionado Relatório).

Tal situação instituiu um clima generalizado de desconfiança entre os 
Panará, pois, como as mortes passaram a grassar em todos os seus clãs, a qualquer integrante 
da Comunidade poderia ser atribuída a ocorrência de um determinado óbito.

Os próprios relatórios dos participantes da Frente de Atração mencio
nam esses conflitos. O  sertanista Fiorello Parise, no seu "Relatório de Atividades Finais da 
Frente de Atração PXTO" (Doc, 10, inteiro teor em anexo), diz o seguinte:

"05/01/75 - briga violenta entre os Kreen-Akarore - resultando assim a saída de 
08 índios, rumo à Cachoeira de KKA."

"08/01 - Novas brigas resultam em pequenos ferimentos e a separação de dois 
casais - tivemos que intervir energicamente para não resultar em morte."

Outro fator de desagregação social dos Panará foi causado diretamen
te pela atuação dos agentes públicos das Rés, que atuavam na Frente de Atração do Rio 
Peixoto de Azevedo. Exemplo disso foi a conduta do Chefe da Frente, sertanista Antônio 
Campinas, denunciado por um dos integrantes da mesma, o servidor da FUNAI e antropó
logo Ezequias Paulo Heringer Filho, por introduzir práticas homossexuais entre os Panará, 
além de manter também relações sexuais com índias Panará menores de idade.
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Dessa denúncia, formulada por escrito (inteiro teor em anexo - Doc. 
11), achamos oportuna a transcrição do seguinte trecho, que dá bem a dimensão da falta de 
cuidados das Rés no estabelecimento de suas relações com a Autora:

"Quando fui transferido para a Frente de Atração Peixoto de Azevedo, passei 
a integrar uma equipe que mantinha intenso relacionamento com a comuni
dade indígena, procurando elevar os níveis de interação, que sempre foi bas
tante satisfatória e respeitosa, por ambas as partes. Assim, naquela segunda 
visita procedíamos rotineiramente, e após cumpridas as obrigações, nos reco
lhemos ao sono como de outras vêzes. Para surprêsa nossa, os homens da 
tribo decidiram que iriam manter relações homossexuais conosco, e nisso 
insistiram de maneira exaltada, o que não me deixou entender o que falavam. 
Procuramos ficar calmos e contornarmos a situação. Sei que foi um êrro meu 
permanecer na aldeia em companhia de apenas um companheiro. Mas com 
quem mais poderia contar? O  dever estava acima de mim mesmo - foi o que 
senti e fiz, sabendo do riscos que correríamos. Bom, continuando, na manhã 
seguinte fui procurado por um índio chamado Nansure, homem sério e muito 
respeitado na tribo, que me convidou a passear com êle. Fomos, os dois, até 
uma pequena roça (aproximadamente vinte pés de banana, trinta de amen
doim, mil de milho, pouca batata e mandioca) que eu ainda não tinha en
contrado, sentamos em um tronco, e êle falando pausada e repetidamente 
pediu-me que, com a minha espingarda, atirasse no sr. Antônio Campinas, 
Encarregado da Frente de Atração Peixoto de Azevedo, e me fêz repetir os 
gestos que êle mesmo fazia, como que quizesse se certificar que eu havia 
entendido. Ao entardecer ainda não tínhamos nenhuma resposta relativa ao 
paciente sem diagnóstico, voltei à estrada com aquela conversa dentro de 
mim, mas não comentei nada com ninguém. Eu procurava uma justificativa. 
Passaram-se dois ou três dias, não me lembro bem, êsse mesmo homem me 
procurou na estrada, muito triste, e sem que eu lhe pernimtassenada disse-me 
que o Pará (como é chamado o sr. Antônio Campinas) havia mantido relações 
sexuais com uma mulher Nné (palavra que êlés usam para se designarem). A 
única pergunta que lhe fiz foi sôbre o nome da mulher o que êle recusou a 
responder, afirmando apenas que era uma mulher Nné. No outro dia êle 
voltou a me procurar, estando presente o enfermeiro Felisberto, e fazen
do gestos representativos de relação sexual pronunciava repetidamente 
Pará-Turém, Pará-Turém, Pará-Turém . . . ,  em seguida d iz ia  Pará - e um 
outro nome que não conseguíamos entender. Para nosso melhor entendi
mento êle passou a dizer Pará-Cansipie Pocan, Pará-Cansipie Pocan... Como 
faço questão que esta passagem seja bem detalhada, acrescento que a Turem 
é uma mocinha de seus doze ou treze anos, Cansipie significa mulher, e Pocan 
é 0 homem que sózinho apareceu um dia no Pôsto, permitindo que pela pri
meira vez um "civilizado" dormisse ao lado de um kreen-a-kore. Dada a gra
vidade de tal situação, na qual eu mesmo custo a acreditar, peço investigação 
a respeito, que poderá ser feita com o auxílio de um médico e de um intérpre
te de língua Txucarramãe. Evitaríamos assim, conseqüências que inevitavel
mente porão em risco todo um trabalho feito até então com muito amor e 
honestidade."
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Como se não bastasse, as Rés foram também desidiosas em suas tare
fas de proteger os índios do contato indiscriminado com os trabalhadores empregados na 
construção da BR-163 e com os seus usuários, que passaram a acessá-la após a sua abertu
ra ao tráfego.

Novamente, a prova dessa alegação está nos próprios documentos 
oficiais. O  trabalho da servidora da FUNAI, antropóloga Valéria Parise, intitulado "Relató
rio sobre os índios Kreen-Akarore" (Doc. 12, cópia em anexo) às fls. 09, traz a seguinte 
informação:

"A impossibilidade de controle sobre o comportamento dos trabalhadores do 
9® BEC está preocupando bastante o P .V ., pois nos tapiris de pousada dos 
kreen-Akarore, na beira da estrada, foram encontradas garrafas de aguardente 
e traços de possível orgia, sendo que tinham também mulheres, nestes dias, 
circulando na estrada.
Uma outra ocasião, encontraram uma mocinha nos braços de um motorista 
de caminhão."

Como nenhuma providência foi adotada para resolver os problemas 
sanitários que afetavam os Panará, muito menos em relação ao quadro de esfacelamento da 
sua estrutura social, as Rés optaram pelo caminho ilegal de transferir o que sobrara daquela 
Comunidade, de forma totalmente arbitrária, para o Parque Indígena do Xingu.

A remoção dos Panará do seu território tradicional foi inteiramente 
ilegal e desprovida de qualquer justificativa consistente. Isto porque se a situação dos índi
os, do ponto-de-vista médico-sanitário, era grave, isso se devia à omissão das Rés em 
adotar as providências cabíveis para resolver tal situação.

Só para se ter uma idéia do nível de desamparo a que foram relegados 
os Panará após a feitura do contato, a Frente de Atração não contava com um único 
profissional de medicina ou de enfermagem, em caráter permanente, para atender os 
índios doentes que surgiam a cada dia.

Ou seja, ao invés de cumprir com as suas responsabilidades e provi
denciar assistência efetiva para a Comunidade Indígena, as Rés, ou seja, a União por inter
médio da FUNAI, simplesmente adotaram a medida maís cômoda, decidindo arbitraria
mente remover os Panará de suas terras tradicionais para o interior do Parque Indígena do 
Xingu - decisão esta, como já dito, totalmente ilegal.

Ilegal, visto que a Lei n® 6.001, de 19/12/1973 (o Lstatuto do índio), no 
caput do seu Art. 20, determina que, em caráter excepcional, se não houver solução 
alternativa, a União poderá intervir em área indígena, desde que determinada essa 
providência por decreto do Presidente da República. Um dos motivos, pelo qual se 
adm itiria tal intervenção, seria a necessidade de "combater graves surtos epidêm i
cos, que possam acarretar o extermínio da comunidade indígena, ou qualquer mal que 
ponha em risco a integridade do silvícola ou do grupo tribal" (alínea "b" do § 1 ® do citado 
artigo).
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Ora, em nenhum momento no caso Panará, a União ou a FUNAI 
cogitaram em buscar uma solução alternativa (exigida pelo mesmo Art. 20), que afastasse 
os índios da área mais próxima da estrada e os levasse para pontos mais distantes, em sua 
terra tradicional, como, por exemplo, a área que foi ocupada recentemente pela Autora (o 
que os teria certamente afastado do foco de contágio das doenças). A única via intentada 
foi a da remoção.

Além do mais, em nenhum momento foi expedido qualquer Decreto 
por parte do Presidente da República, determinando a remoção dos índios para o Parque 
do Xingu. Essa decisão foi tomada por autoridade absolutamente incompetente e de for
ma completamente arbitrária.

Por fim, 0 Art. 20 prevê a hipótese da remoção de grupo tribal somen
te quando "de todo impossível ou desaconselhável a sua permanência na área sob inter
venção, destinando-se à comunidade indígena removida área equivalente à anterior, in
clusive quanto às condições ecológicas" (em seu § 3®).

Resumindo-se, as Rés decidiram remover o que restava da Comuni
dade Panará e o fizeram a despeito de sua vontade, terminando por abandoná-los à sua 
própria sorte no Parque Indígena do Xingu.

XI - O S  INTERESSES DAS RÉS EM D ETRIM EN TO  D O S  ÍN D IO S

A remoção forçada para o Parque do Xingu não significou o fim dos 
sofrimentos fisicos e morais dos Panará. Novas mortes por doenças e falta de cuidados 
ocorreram, como já relatado, acrescentando-se a isso um longo e doloroso período de 
humilhações, que se arrasta mesmo até os dias de hoje. O  contato e a remoção impostos 
aos índios só serviram para atender aos próprios interesses das Rés.

Primeiro, uma estrada corta ao meio o território tradicional dos Panará, 
obrigando-os a um contato maciço e imediato com um mundo que até então não conheci
am. Com 0 contato, a Comunidade passa a ter de suportar os efeitos de epidemias, que 
além das inúmeras mortes, resultam em sua total desagregação social. Os sobreviventes 
Panará são, então, retirados de sua terra tradicional e levados para uma outra, que não lhes 
pertencia, com condições ecológicas inteiramente diversas das que estavam habituados a 
viver.

Como se isso não fosse suficiente, as Rés ainda os colocam sob a 
dependência direta dos seus mais ferozes inimipos, os Kayapó Txukarramãe, que inviabilizam 
um pouco mais a vida desta Comunidade. E relevante dizer, que isso ocorre apesar de 
terem as Rés pleno conhecimento das animosidades históricas existentes entre esses dois 
grupos, comentadas com detalhes nos extensos relatórios da lavra de sertanistas da própria 
FUNAI.

Aliás, no Informativo FUNAI n® 14, II Trimestre, Ano IV - Setembro/ 
75, pág. 21 (Doc. 13), tal fato é descrito na matéria intitulada "K reen-A karo ree T xukarramãe 
H abitam  A go ra  a  M esma A ldeia" , da seguinte forma:
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"Na aldeia dos índios Txucarramãe, às margens do rio Xingu, todos estão 
pintados como para uma grande festa. Junto a eles, ainda tímidos, cerca de 80 
índios entre homens, mulheres e crianças, recém-chegados, a tudo observam 
com curiosidade. Sâo Kreen-Akarore, outrora inim igos m ortais dos 
Txukarramãe e que agora, por livre e espontânea vontade, estão morando na 
mesma aldeia."

A convivência dos Panará com os Txukarramãe, patrocinada pelas 
Rés, resultou na tentativa, por parte dos últimos, de assimilarem os Panará em seu meio, o 
que poderia ter ocasionado simplesmente o desaparecimento dessa Comunidade como 
etnia. Tudo isso, sem que as Rés tomassem qualquer atitude para barrar esse novo processo 
de agressão cultural.

Por isso, os Panará, por conta própria, retiraram-se da aldeia dos 
Txukarramãe no mês de outubro de 1975, tendo que deixar em poder daqueles índios, sete 
adolescentes e algumas mulheres.

Esse fato é reconhecido pela própria Ré FUNAI, que em ato do seu 
Presidente (despacho n® 80, de 09/12/1994), publicado no Diário Oficial da União, Seção 
1, edição de 14/12/1994, págs. 19403/19405 (Doc. 14, em anexo), o qual aprovou os traba
lhos de identificação da Terra Panará, consubstanciado no Parecer n® 179/DID/DAI, de 08/ 
12/1994 (a ele anexado), fornece a seguinte informação:

"Diante disso, os irmãos Viilas Boas decidiram que os Panará seriam 
removidos para outro local no interior do Parque. Foram estabelecidos juntos 
aos Txukarramãe, seus inimigos tradicionais. Apesar de não passarem fome 
neste local, sofriam as amarguras da derrota. Perderam a auto-eslima e se 
entregaram à depressão.

Após algum tempo no PIN Diauarum, novamente entre os Kayabi, 
foram transferidos para junto dos Suyá, mas várias de suas mulheres e crian
ças tinham ficado em poder dos Txukarramãe. A sensação de derrota era tal, 
que se portavam como "cadáveres animados, meditando por horas a fio" 
(Marcopito, 1979)".

Como se vê os Panará finalmente saíram da aldeia dos Txukarramãe, 
só que, sem condições de se oporem fisicamente àqueles índios e sem nenhum auxílio das 
Rés responsáveis pelo seu infortúnio, não tiveram outra alternativa senão suportar mais 
esse opróbrio. O  preço era muito alto e a derrota, quase total.

Foram necessários muitos anos até que os Panará voltassem a levantar 
suas cabeças e passassem a reivindicar os seus direitos. Recentemente, eles reocuparam o 
que restou preservado do seu território tradicional (depois de sua remoção forçada, quase 
todo 0 território tradicional foi ocupado pelo garimpo ilegal). Agora, eles pretendem obter 
a reparação dos danos materiais e morais que sofreram. Sabe-se que isso não apagará da 
memória dos membros desta Comunidade o horror e as iniqüidades vividas, mas certa
mente poderá ajudá-los a reconstruir suas vidas com alguma dignidade.
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A pretensão da Autora, deduzida na presente Ação Ordinária de Repa
ração de Danos Materiais e Morais, encontra seu sustentáculo na Lei Maior do país, que em 
seu Art. 5®, caput, e inciso X, assim determina:

"Art. 5® (capuf) - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral de
corrente de sua violação;"

A Autora descreveu, com detalhes, todos os danos materiais e morais 
que sofreu em decorrência da atuação das Rés, caracterizados pela perda de inúmeras 
vidas humanas e pelas humilhações, pela vergonha e pelo sofrimento que leve que suportar 
ao longo de todos esses anos. Na lição do jurista José de Aguiar Dias, eis o que identifica o 
chamado dano moral:

"Releva observar, ainda, que a inestimabilidade do bem lesado, se bem que, 
em regra, constitua a essência do dano moral, não é critério definitivo para a 
distinção, convindo, pois, para caracterizá-lo, compreender o dano moral em 
relação ao seu conteúdo, que '... não é o dinheiro nem coisa comercialmente 
reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria 
física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, 
atribuída à palavra d oro  mais largo significado'." ("Da Responsabilidade C i
v il" , vol. 2, 7- edição, pág. 812, Forense).

Assim, impõe-se a responsabilidade das Rés pelos danos materiais e 
morais causados à Autora, conforme determina o Art. 37, § 6® da Constituição Federal, 
abaixo transcrito:

"§  6® - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras 
de serviços responderão pelos danos que seus agentes, nessa qual idade, cau
sarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 
casos de dolo ou culpa."

Isto porque, às Rés couberam as condutas que propiciaram a ocorrência 
dos danos exaustivamente descritos pela Comunidade Autora. Neste sentido, precisa é a lição 
do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, contida em sua obra "Curso de Direito Admi
nistrativo", onde expõe a Teoda da Responsabilidade do Estadoóa seguinte forma:

"A responsabilidade fundada na teoria do risco-proveito pressupõe sempre 
ação positiva do Estado que coloca terceiro em risco, pertinente à sua pessoa 
ou ao seu patrimônio, de ordem material econômica ou social, em benefício
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da instituição governamental ou da coletividade em geral, que o atinge indi
vidualmente, e atenta contra a igualdade de todos diante dos encargos públi
cos, em lhe atribuindo danos anormais, acima dos comuns inerentes à vida 
em sociedade." (pág. 450, Malheiros Editores, 1993).

Os Panará suportaram sozinhos todo o ônus decorrente das atividades 
das Rés, que pretensamente eram dirigidas ao atendimento de interesses da sociedade 
nacional como um todo.

Outrossim, os danos causados pelas Rés à Autora decorreram da 
inobservância dos preceitos legais, que devem reger a conduta do Estado no seu relaciona
mento com as Comunidades Indígenas. A Lei n® 6.001/73 (Estatuto do índio) determina às 
Rés, dentre outras coisas, o seguinte:

"Art. 2- - Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos 
órgãos das respectivas administrações indiretas, nos limites de sua competên
cia, para a proteção das comunidades indígenas e a preservação dos seus 
direitos:

M - prestar assistência aos índios e às comunidades indígenas ainda não inte
gradas à comunhão nacional;

V - garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat, proporcio
nando-lhes ali recursos para seu desenvolvimento e progresso;"

"Art. 20 - Em caráter excepcional e por qualquer dos motivos adiante enume
rados, poderá a União intervir, se não houver solução alternativa, em área indí
gena, determinada a providência por decreto do Presidente da República.

§ 3® - Somente caberá a remoção de grupo tribal quando de todo impossível 
ou desaconselhável a sua permanência na área sob intervenção, destinando- 
se à comunidade indígena removida área equivalente à anterior, inclusive 
quanto às condições ecológicas.
§ 4® - A comunidade indígena removida será integralmente ressarcida dos 
prejuízos decorrentes da remoção." (griíos nossos)

"Art. 54 - Os índios têm direito aos meios de proteção à saúde facultados à 
comunhão nacional."

"Art. 58 - Constituem crimes conlra os índios e a cultura indígena:

III - propiciar, por qualquer meio, a aquisição, o uso e a disseminação de 
bebidas alcoólicas, nos grupos tribais ou entre índios não-integrados. Pena - 
detenção de seis meses a dois anos;"

Como relatado anteriormente, os próprios servidores das Rés União e 
FUNAI são acusados, em diversos documentos oficiais, de manterem relações sexuais com



índias Panará menores de idade, introduzirem práticas homossexuais entre os homens, 
difundirem o hábito de consumo de bebidas alcoólicas e outros tipos de comportamentos 
desvirtuadores dos usos, costumes e tradições desta Comunidade.

No caso em tela, os deveres das Rés tornavam-se ainda mais premen
tes, visto que se tratava de índios sem nenhum contato com a sociedade brasileira, os quais, 
por isso mesmo, desconheciam completamente os requisitos necessários para com ela se 
relacionarem.

Não bastasse isso, às Rés cabia e cabe, por expressa disposição legal, 
o dever de tutelar a Comunidade Autora, nos expressos termos do disposto no Art. 6®, inciso 
III e parágrafo único do Código C ivil Brasileiro, combinado com o Art. 7® §§ 1® e 2® do 
Estatuto do Indio, verbis:

Código Civil

"Art. 6® ■ São incapazes, relativamente a certos atos (art. 147, n® I), ou à ma
neira de os exercer;
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III - Os silvícolas
Parágrafo único - Os silvícolas ficarão sujeitos ao regime tutelar, estabelecido 
em leis e regulamentos especiais, o qual cessará à medida que se forem adap
tando à civilização do país."

Estatuto do índio

"Art. 7® - Os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comu
nhão nacional ficam sujeitos ao regime tutelar estabelecido nesta Lei.
§ 1® - Ao regime tutelar estabelecido nesta Lei aplicam-se no que couber os 
princípios e normas da tutela de direito comum, independendo, todavia, o 
exercício da tutelada especialização de bens imóveis em hipoteca legal, bem 
como da prestação de caução real ou fidejussória.
§ 2® - Incumbe a tutela à União, que a exercerá através do competente órgão 
federal de assistência aos silvícolas."

Diga-se de passagem, à Autora, por conta do disposto nos artigos acima 
citados, combinado com o que estabelece o Art. 168, inciso III, do Código Civil, não se apli
cam nem mesmo os prazos prescricionais para acionar judicialmente as Rés. Veja-se:

"Art. 168 - Não corre a prescrição:

III - Entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a 
tutela ou curatcla."

Assim, fixada está a base jurídica sobre a qual se assenta o direito da 
Comunidade Indígena Autora, que deverá, entâo, obter das Rés Uniãoe FUNAI a reparação 
dos danos materiais e morais que sofreu.
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Finalmente, destaca a Autora a necessidade de que seja dispensada, 
neste momento, do pagamento de taxa judiciária e outras custas processuais, o que ora 
requer, com base no disposto no Art. 61 da Lei 6.001/1973 (Estatuto do índio), que lhe 
estende o benefício das custas ao íinal do processo:

"Art. 61 - São extensivos aos Interesses do Patrimônio Indígena os privilégios 
da Fazenda Pública, quanto à impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, 
ações especiais, prazos processuais, juros e custas." (grifos nossos)

X IV -D O  PEDIDO

Sendo assim, requer a Comunidade Indígena Panará, Autora da pre
sente Ação:

1) Seja-lhe concedido o benefício do pagamento de taxa judiciária e outras custas proces
suais somente ao íinal, caso venha a arcar com os ônus da sucumbência;

2) Seja citada a União Federal, por intermédio da Procuradoria da União no Distrito Fede
ral e a FUNAI, na pessoa de seu Presidente, para, querendo, contestarem os termos desta 
Ação, sob pena de confesso;

3) Seja intimado o Ministério Público Federal para que intervenha em todos os atos deste 
processo; e que, ao final,

4) Sejam condenadas as Rés União e FUNAI a repararem os danos materiais e morais que 
lhe causaram, devendo o quantum indenizatório ser apurado em liquidação de sentença.

Atribuindo à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para efeitos 
de alçada, requer ,  por  últim o ,  seja o  ped id o  julgado  procedente , com a conseqüente condena
ção das Rés no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, protestando des
de já pela produção de todos os meios de prova em Direito admitidos.

Termos em que.
Pede Deferimento.

Brasília, 19 de dezembro de 1994.

Raimundo Sérgio Barros Leitão 
OAB/DF 10.841

Ana Valéria Nascimento Araújo Leitão Juliana Ferraz da Rocha Santilli
OAB/DF 10.918 OAB/DF 10.123

XIII - DAS C U STA S JU D IC IA IS
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Dor. 4: Kepron nlação ao MPF denunciando a grilagem da Cilcba Iriri

Brasília, 29 de agosto de 1994.

Exmo. Sr.
Procurador-Geral da República 
Dr. Aristides Junqueira Alvarenga

Por meio desta representação, trazemos ao conhecimento do Ministério Pú
blico Federal graves indícios da ocorrência atual dc um extenso processo de grilagem de 
terras públicas federais em região situada nos estados do Mato Grosso (MT) e Pará (PA), 
nas proximidades da Serra do Cachimbo e da BR-163, rodovia Cuiabá-Santarém.

As primeiras informações que recebemos a respeito nos foram trazidas por 
lideranças indígenas do povo Panará (Krenakore), que reivindicam direitos territoriais tradi
cionais sobre parte dessas terras. Esta comunidade indígena encontra-se atualmente num 
processo de transferência do Parque do Xingú para essa região. No entanto, o objeto da 
presente não é a reivindicação indígena, que será tratada em processo judicial próprio, sem 
prejuízo das iniciativas administrativas que competem à FUNAI.

A região em questão inclui duas glebas da União: a gleba Iriri, situada no 
Mato Grosso, de propriedade do INCRA, e que se estende até a fronteira com o Pará; e a 
área do Cachimbo, situada no sul do Pará, destinada ao uso do Estado Maior das Forças 
Armadas (EMFA). Ambas estão envolvidas no referido processo de grilagem.

No ano passado, as lideranças indígenas retornaram ao seu território tradici
onal. Chegaram a uma pista de pouso situada na área por eles reivindicada, único foco de 
ocupação humana ali existente, quando conheceram o seu ocupante, Sr. Fernando Munhoz 
Garcia (conhecido como Fernandão), travando contato amistoso. Os índios julgaram Ira- 
lar-se de um posseiro.

Já neste ano, os índios retornaram à região por via fluvial e se instalaram às 
margens do rio Iriri, em área próxima à suposta posse. No entanto, desta feita, identifica
ram fortes ruídos de máquinas abrindo uma estrada em direção à pista do Sr. Fernandão e 
também de motosserras, provocando desmatamento, além dc trabalhos de demarcação 
("piqueteamenlo") de lotes no interior da gleba, caracterizando procedimento de grilagem. 
O  referido ocupante, ao perceber a presença dos índios na região, realizou sobrevôos e 
razantes sobre a área em que os índios se encontravam plantando suas roças. O  mesmo 
tomou a iniciativa de contatar representantes da FUNAI no município de Guarantã, solici
tando a imediata retirada dos índios cia "sua propriedade". O  ocupante contatou por telefo
ne 0 NDI com solicitação similar, oportunidade em que nos informou o seguinte: (1 )que se
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considera legítimo proprietário de todas aquelas terras, no MT e no PA; (2) que possui 
documentos expedidos pelo INCRA de Cuiabá e de Altamira que comprovariam o seu 
domínio sobre as mesmas embora se recusando a nos fornecer cópias ou referências destes 
documentos; (3) que dispõe de amplo apoio político para "legalizar suas terras", a nível 
local, estadual e federal; (4) que estava disposto a retirar à força os índios da área, caso a 
FUNAI (e 0 NDI!) não o fizessem por bem; (5) que não se dispunha a pleitear em juízo o 
reconhecimento do seu direito, que considera líquido e certo; (6) que não se dispunha a se 
reunir com a FUNAI ou o NDI para análise conjunta da suposta documentação.

Após este telefonema, o NDI teve o cuidado de consultar informalmente téc
nicos do INCRA, em Cuiabá, sobre a eventual expedição de títulos incidentes sobre a Gleba 
Iriri, sendo informado da inexistência de qualquer registro neste sentido. Também não con
seguimos obter qualquer evidêpcia de providências adotadas pelo EMFA quanto à destinação 
a terceiros de áreas no Pará.

Decidimos, então, enviar pessoa ligada à nossa organização para o município 
de Guarantã, com o objetivo de levantar "in loco" informações a respeito. Através desta 
iniciativa, constatamos o seguinte: ( l ) é d e  domínio público, a nível iocal, a existência de 
um processo de grilagem destas terras; (2) o Sr. Fernandão é pessoa conhecida e temida em 
toda a região pelos métodos que utiliza na apropriação dc terras, inclusive em outras glebas 
da região; (3) que o mesmo é um ponta de lança de outros interessados que se articulam 
localmente através de um certo "grupo dos dez", responsável por esta e outras ocupações 
de terras públicas no MT, constituído pelos seguintes elementos: Leonísio Lemos (Prefeito 
do Município de Peixoto de Azevedo); Agostinho de Freitas (Deputado Estadual); Agapilo 
Tiburtino Martins (Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Guarantã do Norte); josé 
F3umberto de Macedo (ex-Prefeitode Guarantã do Norte); Silvino Dalbó (madeireiro do Mu
nicípio de Rondonópolis); Aparício Nardi e Jandir Paraguai (residentes em Guarantã do 
Norte); jorge Uber (madeireiro); e Lutero Siqueira da Silva (exvice-preíeito de Guarantã do 
Norte e atual Superintendente do INCRA no estado do Mato Grosso).

Foram identificadas ainda como participantes dessas irregularidades as ma
deireiras União, Guarantã e Geolerra, todas com sede no município de Guarantã.

Em vista de todos estes fatos e informações, constatamos que o problema 
transcende em muito as implicações da reivindicação indígena, que seu caráter é urgente 
pois visa a criação de fatos consumados, que as práticas de violência física c de esbulho do 
patrimônio público têm dimensões escandalosas e vínculos políticos criminosos. Em con
seqüência, constatamos que não poderíamos nos furtar à obrigação de trazermos tais fatos 
ao conhecimento do MPF. Porém, como não dispomos de documentos que comprovem 
tais fatos, solicitamos a instauração de inquérito civil público que possa apurar no âmbito 
dos órgãos públicos mencionados e na referida região se, efetivamente, ocorre tal grilagem, 
e se há fundamentos para a adoção de providências judiciais ou administrativas visando 
evitar a sua concretização.

Respeitosamente,

Márcio Santilli 
Secretário Executivo
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Os índios Araweté vivem na Área Indígena Araweté/lgarapé Ipixuna, sul do estado do 
Pará e os Parakanâ, na Área Indígena Apyterewa, na mesma regíáo, com 985.000 e 
980,000 hectares de extensão, respectivamente, e limites contíguos. Os Araweté 

somam 205 indivíduos, enquanto que os Parakanâ são 156. Ambos os grupos vivem 
principalmente da caça e da pesca, incluindo-se entre os povos indígenas que, no Pará, 

têm menor grau de contato com a sociedade que os envolve e que mais firmemente se
opóem à invasão de suas terras.

As Areas Araweté/lgarapé Ipixuna e Apyterewa fazem ainda limite com a Área 
Indígena Trincheira Bacajá. Com 1.655.000 hectares, esse  é um território de uso comum 

dos índios Araweté, Parakanâ, Xikrim do Bacajá, Assurini e Kararaô que, por isso 
enfrentam os mesmos problemas.

As três áreas foram oficialmente delimitadas por Portaria do ministro da Justiça e 
aguardam o término de seus respectivos processos de demarcação física. São áreas 
ricas em recursos florestais, mas estão situadas numa das regiões da Amazônia mais 

afetadas pelo desmatamento e pela exploração ilegal de madeiras nobres. Há estimati
vas de que pelo menos metade do mogno extraído no Pará seja proveniente

de áreas indígenas.



0  CONFLITO

Em 1986, algumas madeireiras abriram pistas de pouso, passando 
a extrair ilegalmente madeira nobre, especialmente mogno, das Áreas 
Araweté/lgarapé Ipixuna, Apyterewa e Trincheira Bacajá. Para facilitar a 
sua atividade, construíram no interior das áreas uma estrada com cerca 
de 500 km (conhecida como “Morada do Sol”) e inúmeros ramais, cortando 
a floresta em direção às nascentes do rio Bacajá, na Área Apyterewa, onde 
foram instaladas as bases de apoio para a retirada do mogno.

Em 1988, depois de flagrar duas grandes madeireiras, a Exporta
dora Perachi e a Madeireira Araguaia (MAGINCO), retirando milhares de 
metros cúbicos de madeira de dentro dessas áreas (segundo as próprias 
madeireiras, 7.500 m^), a FUNAI simplesmente fez um acordo com as mes
mas, acatando receber uma indenização muito abaixo do valor comercial 
do produto. Esse acordo, realizado durante a gestão do então presidente 
Romero Jucá, não só prejudicou as Comunidades Indígenas como serviu 
de incentivo á perpetuação do saque e da exploração ilegal e predatória de 
suas riquezas naturais.

Nos anos seguintes, o roubo de madeira intensificou-se. No mês de 
agosto de 1992, a FUNAI, tendo a frente o seu administrador em Altamira, 
Benigno Pessoa, em operação realizada juntamente com o IBAMA e a Polí
cia Federal, conseguiu apreender uma parte da madeira extraída ilegal
mente dessas áreas. Tal apreensão foi documentada peio órgão indigenis
ta, pelo IBAMA e pela Policia Federal, caracterizando claramente a atua
ção ilegal das madeireiras envolvidas.

O NDI foi, entâo, procurado pelo Programa Povos Indígenas no Bra
sil, do CEDI e pelo antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, do Museu 
Nacional, para que buscasse soluções jurídicas para os problemas dos 
índios ocupantes dessas áreas, pondo fim à exploração ilegal dos seus 
recursos naturais.

O PROCESSO

Em janeiro de 1993, o NDI propós uma Ação Civil Pública de res
ponsabilidade por danos ambientais contra a FUNAI, o IBAMA, a União 
Federal e três empresas madeireiras, Exportadora Perachi, MAGINCO e 
Indústria Madeireira Paraense (IMPAR), invasoras e responsáveis pela 
exploração ilegal dessas três áreas. A  Ação pleiteava, liminarmente, a 
interdição das estradas e ramais clandestinos abertos pelas madeirei
ras, como também das pistas de pouso instaladas ilegalmente. Além 
disso, que as madeireiras fossem ao final condenadas a arcar com to
dos os custos e despesas para a elaboração e execução de piano de
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recomposição ambiental das três Áreas Indígenas, a cargo do IBAMA e da 
FUNAI (doc. 1).

0  NDI juntou à sua inicial uma grande quantidade de documentos, 
desde relatórios da própria FUNAI e autos de infração lavrados pelo IBAMA, 
até imagens de satélite e mapas, que demonstravam a gravidade do des
matamento da região e a localização de instalações, estradas e ramais no 
interior das áreas. Fundamentou também a sua demanda em amplo le
vantamento realizado pelo CEDI, em conjunto com a Administração da 
FUNAI em Altamira (PA) e representantes das Comunidades Indígenas, o 
qual revelava a exi.uisão dos danos ambientais decorrentes da exploração 
madeireira, quantificando a madeira extraída e seus impactos sobre o 
ecossistema em geral daquelas áreas.

Ainda em janeiro, a Juíza da 4- Vara Federai em Brasília, Dr- Selene 
Maria de Almeida, acolheu, na íntegra, o pedido liminar formulado pelo 
NDI, fixando prazo de 10 dias para a desintrusão das áreas e pesada mul
ta por cada dia de atraso no cumprimento dessa tarefa. Determinava tam
bém a prisão em flagrante de quem quer que se recusasse a cumprir a 
ordem judicial (doc. 2). A  FUNAI e o IBAMA, quando se manifestaram, 
confirmaram os fatos apresentados peio NDI, pedindo para serem aceitos 
como co-autores da Ação, ao lado do NDI, o que, no entanto, foi indeferido 
pela mesma Juíza.

A  decisão teve repercussão imediata. A  FUNAI e o IBAMA instala
ram barreiras de vigilância nos limites das áreas, impedindo o ingresso 
dos madeireiros e de seus empregados, obrigando-os a deixar o território 
indígena. Outros milhares de metros cúbicos de mogno e cerejeira foram 
apreendidos no interior das áreas, sendo lavrados novos autos de infração 
e termos de embargo e interdição de serrarias que operavam nas imedia
ções das três Áreas Indígenas. Os madeireiros ameaçaram processar os 
advogados do NDI por denegrirem o que chamavam de sua imagem em
presarial, mas só conseguiram veicular notícias enganosas na imprensa e 
enviar cartas ao então governador do Pará, Jáder Barbalho e ao ministro 
da Justiça, Maurício Corrêa.

A  decisão teve também grande importância para uma coalizão for
mada por mais de 70 organizações não-govemamentais, dentre as quais o 
NDI, que se opunha à extração ilegal de mogno e de outras madeiras no
bres em terras indígenas e demais áreas protegidas da Amazônia. Foi a 
primeira vez que se obteve uma decisão judicial deste porte, abrindo espa
ço para outras iniciativas do gênero.

O NDI, com base na documentação que comprova o envolvimento 
das madeireiras na extração ilegal de madeira, encaminhou ainda repre
sentação ao MPF em Belém, requerendo a instauração de inquérito polici
al contra os diretores das empresas, para que fossem responsabilizados 
criminalmente por furto e dano ao patrimônio público.
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Inconformada com a interdição das áreas, a Exportadora Perachi 
recorreu da decisão liminar por meio de um Agravo, impetrando também 
um Mandado de Segurança perante o TRF em Brasília, para suspender 
imediatamente os seus efeitos. 0  Juiz relator dos processos, Dr. Eustá- 
quio Silveira, deferiu liminarmente a suspensão daquela decisão, alegan
do que a mesma estaria acarretando “danos econômicos de difícil repara
ção” à empresa. Iniciou-se, então, uma grande campanha de cartas de 
organizações do Brasil e do exterior, solicitando ao Juiz que não permitis
se a continuidade da devastação florestal das Áreas Indígenas, tão pouco 
a ameaça que ela significaria para a sobrevivência física e cultural dos 
povos que as ocupam.

Na liminar favoitivel à Perachi. o Juiz Eustáquio Silveira pronunci
ara-se também no sentido de transferir a Ação Civil Pública para a Justiça 
Estadual, mais precisamente para a comarca de São Félix do Xingu, no 
Pará, alegando que o processo tinha que ser julgado pelo Juiz mais próxi
mo do local do dano. 0  NDI habilitou-se no Mandado de Segurança e 
apresentou suas contra-razões no Agravo (doc. 3).

A  seguir, o NDI foi surpreendido por um Mandado de Segurança 
impetrado por garimpeiros que haviam invadido a Área Apyterewa, mas 
que estavam impedidos de ingressar nela em função das barreiras de vigi
lância instaladas pelos órgãos oficiais por determinação da Juíza da 4A 
Vara. Os garimpeiros dirigiam-se ao TRF da 1- Região, fazendo-se passar 
por pequenos agricultores e comerciantes “injustamente impedidos de tra
balhar” por causa da decisão judicial. Para tanto, apresentavam docu
mentos grosseiramente falsificados e declarações de políticos locais, com 
informações absurdas, do tipo “20 mil pessoas estavam impedidas de tra
balhar” cm razão da liminar concedida. 0  NDI contestou-as todas, de
monstrando o total descabimento das alegações dos garimpeiros (doc. 4).

O Agravo da Perachi foi julgado pela 4® Turma do Tribunal em 
Brasília, que ratificou a determinação da Juíza da 4- Vara no sentido de 
proibir qualquer exploração madeireira nas três Áreas Indígenas, permi
tindo apenas a manutenção física das instalações da empresa no interior 
das mesmas (doc. 5). 0  Mandado de Segurança impetrado peios garimpei
ros foi declarado extinto por conta da decisão adotada no Agravo da Perachi.

Não satisfeita, a Perachi apresentou Recurso Especial e Recurso 
Extraordinário contra a parte da decisão do Tribunal que mantinha aque
la que lhe fora inicialmente adversa. O NDI contra-arrazoou ambos os 
recursos (docs. 6 e 7). O Presidente do TRF da P  Região admitiu o Recurso 
Especial, que agora tramita perante o STJ. Por outro lado, não admitiu o 
Recurso Extraordinário, dando causa a novo Agravo da Perachi, em trâmi
te naquele Tribunal.

Enquanto isso ocorria, Alquirino Bannach, sócio da Madeireira 
Bannach, que sempre atuou clandestinamente em terras indígenas, e ai-
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guns outros indivíduos protocolaram no STJ um Mandado de Segurança 
contra a Portaria do ministro da Justiça que delimitava a Área Indigena 
Trincheira Bacajá. 0  NDI habilitou-se naquele processo em nome dos Araweté, 
dos Parakanâ e dos Xikrim (doc. 8), apresentou memorial aos Juizes inte
grantes da 1 ̂  Seção daquele Tribunal e sustentou oralmente os argumentos e 
o pedido dos índios durante o julgamento. Outro Mandado de Segurança no 
mesmo sentido foi impetrado por Eurípedes Prudêncio de Moura e outros, os 
quais agiam também por influência de madeireiras. 0  NDI procedeu da mes
ma forma quanto a este. Ambos foram julgados na mesma sessão do Tri
bunal, que deies não conheceu (doc. 9).

Mais recentemente, as madeireiras contestaram a Ação Civil Públi
ca, que segue seu curso na 4® Vara Federal em Brasília. Junto com a 
contestação, porém, opuseram exceção de incompetência, buscando uma 
vez mais transferir o processo para a Justiça do Pará. 0  NDI respondeu às 
exceções - todas aliás de conteúdo absolutamente igual, que não foram 
conhecidas pela Juíza. As madeireiras recorreram dessa decisão por meio de 
novos Agravos, que, por sua vez, foram considerados, pelo TRF da 1- Região, 
prejudicados em função das decisões anteriormente proferidas pelo próprio 
Tribunal acerca da matéria. Ainda não conformada, a Perachi insurgiu-se 
por meio de Agravo Regimental, que, novamente, foi rejeitado, levando-a a 
apresentar novos Recursos Extraordinário e Especial sobre a mesma ma
téria. 0  NDI apresentou as suas contra-razões e aguarda pronunciamento 
do Presidente do Tribunal sobre a admissibilidade dos mesmos.

O NDI manifestou-se sobre as contestações das madeireiras, ao 
que se seguiu o despacho saneador da Juíza da 4- Vara, que uma vez mais 
rejeitou as preliminares de incompetência do Juizo levantadas pelas ma
deireiras, como também um pedido de depoimento pessoal dos represen
tantes da FUNAI e do IBAMA. Novamente, esta decisão deu ensejo a diver
sos Agravos por parte das três madeireiras Rés, os quais estão, no mo
mento, em formação.

A  Ação Civil Pública encontra-se em fase de instrução, quando de
verão ser produzidas todas as provas ainda necessárias ao deslinde da 
questão. As madeireiras requereram a realização de pericia. Foram nome
ados 0 antropólogo Carlos Fausto e o engenheiro Ives Campos do Nasci
mento Júnior para promoverem o levantamento e a avaliação dos danos 
ambientais e sociais causados pela ação das madeireiras. 0  NDI apresen
tou quesitos, que terão de ser respondidos pelos peritos (doc. 10), e aguar
da o resultado desses trabalhos.

Parece-nos claro, porém, que a estratégia processual adotada pe
las madeireiras consiste numa etema tentativa de retardar o andamento 
do processo, apresentando de forma repetida recursos sobre matérias já  
decididas, o que dá conta de sua absoluta má-fé.
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Doc. 1: Potição inic i.il cia A^doCKil PuMkii propusla |h4o NDI

Exm o. Sr. D r. Ju iz  Federal d a  V ara no D istrito Federal

NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS, associação civil sem fins lucrativos, 
com sede em Brasília, endereço no Setor Comercial Sul, Quadra 06, Ed. josé Severo, sala 
303, inscrita no CGC/MF sob o n® 03658093/0001 -34, constituída em conformidade com a 
legislação civ il, com seu atos constitutivos registrados no Cartório do 1 ® Ofício de Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, sob on® 1574, no livro An® 02, em 01.12.88 
(does. 1 e 2), vem, por seus procuradores abaixo-assinados (doc. 3), com fundamento na 
Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, na Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, na Lei 4 .771, de 
15 de setembro de 1965 (Código Florestal), na Constituição Federal, artigos 225 e 231, bem 
como demais legislação pertinente, propor a presente

A Ç Ã O  C IV IL  P Ú B LIC A  DE RESP O N SA BILID A D E PO R  
D A N O S C A U SA D O S A O  M EIO  AM BIEN TE

contra a UN IÃO  FEDERAL, a ser citada através da Procuradoria da República no Distrito 
Federal, a FUNAI - FUN DAÇÃO  NACIONAL DO ÍNDIO , com sede no Edifício "Lex", 3® 
andar, sito no SEP Quadra 702 Sul, Brasília, o IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE M EIO 
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, com sede no SAIN Av. L-4 Norte, 
também nesta capital, a EXPORTADORA PERACHI LTDA, estabelecida na Avenida Vis
conde de Souza Franco n® 166, Reduto, em Belém, inscrita no CGC-MF sob o n® 4.708.210/ 
0001-90, M ADEIREIRA ARAG U AIA S/A INDÚSTRIA CO M ÉRCIO  E AGRO PECUÁRIA  
(M AGINCO), estabelecida na Rodovia BR-316 n® 2184, km 12, em Ananindeua, no estado 
do Pará, inscrita no CGC-MF sob o n® 04.956.322/0001 -60 e a INDÚSTRIA MADEIREIRA 
PARAENSE AGROPECUÁRIA LTDA (IMPAR), estabelecida à Rodovia Artur Bcrnardes n®



8151, em Icoarad, no Estado do Pará, inscrita no CGC-MF sob o n® 05426945/0011 -65, 
pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos.

I - DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL

1. A  competência da Justiça Federal resulta do artigo 109, I e XI da Carta Magna. A 
escolha da Seção Judiciária do Distrito Federal é deixada a critério do autor da ação, segun
do 0 artigo 109, §2®, já que a União Federal figura no pólo passivo e os réus FUNAI e 
IBAMA têm sede na capital da República (Código de Processo C ivil, art. 100, IV, a).

2. Lembre-se, além disso, que o E. Tribunal Regional Federal da 1" Região já firmou 
jurisprudência favorável à competência da Justiça Federal do Distrito Federal para julgar 
ação civil pública intentada contra a União Federal, ainda que outro o local do dano ambi
ental. Ao julgar o Conflito de Competência n® 89 .01.04829-9/PA, assim se posicionou o 
Tribunal: (EMENTA)

"AÇÃO  CIVIL PÚBLICA. CONFLITO  DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF.
Interpreta-se o Art. 2® da Lei n® 7.347/85 em harmonia com o art. 109, §2® da 
Constituição, se a União Federa! é demandada. Competência da Vara Fede
ral da Seção Judiciária do Distrito Federal, onde o feito foi originariamente 
proposto.
Conflito de competência que se julga procedente, fixando a competência do 
MM. Juiz Federal suscitado." (grifos nossos - Diário da Justiça - Seção II, 
28 .05 .90, pág. 11026, Relator: Juiz Jirair Meguerian, Parte A: Ministério Pú
blico Federai Parte B: União Federal Suscitante: Juízo Federal da 2- Vara-PA 
Suscitado: Juízo Federal da 9" Vara-DF)

3. Embora as rés PERACHI, M AGINCO e IMPAR tenham sede no Pará, dispõe o artigo 
94, §4®, do CPC que "havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios, serão deman
dados no foro de qualquer deles, à escolha do autor".

II - DA LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO AUTORA

1. O  art. 5® da Lei n® 7.347, de 24/07/85, estabelecequea ação civil pública poderá ser 
proposta por associação que:

"I - esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei c iv il;
II - inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, 
ao consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico".

2. O  Núcleo de Direitos Indígenas é uma associação constituída nos termos da lei civil 
há mais de quatro anos. Conforme demonstram os seus atos constitutivos, registrados em 
cartório e publicados por extrato no Diário Oficial de 14/11/1988, a organização se propõe 
a: "promover, participar e assessorar iniciativas em defesa dos direitos indígenas e suas 
relações com os direitos humanos e a defesa do meio ambiente, tais como ações judiciais." 
(art. 2®, letra "c" do Estatuto Social)
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III - O  D ESM ATA M EN TO  D A  FLO RESTA  A M A Z Ô N IC A  - U M A V IS A O  G ERA L

1. É de conhecimento público, e oficialmente reconhecida, a grave situação de desma
tamento da Amazônia. As fontes de informação divergem sobre a extensão total da área já 
desmatada na Amazônia (5,12 a 7,01%  segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais, 8,4%  
segundo o Instituto de Pesquisas da Amazônia e 10 a 15% segundo organizações ambien
talistas), mas são unânimes em apontar como fator mais preocupante a aceleração espan
tosa do ritmo do desmatamento nas últimas décadas.

2. Segundo a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal instalada em 9 de 
março de 1989, para apurar denúncias sobre a devastação da Hi léia Amazônica, o desma
tamento cresceu 230% em uma década, e, segundo a organização ambientalista Greenpeace, 
a taxa média de desmatamento na última década foi de 23.000 km" por ano, tendo mais de 
80% da destruição da mata primária na Amazônia ocorrido nos últimos 30 anos. Nos 
estados do Pará e de Rondônia se situam as áreas em que a devastação vem se dando de 
forma mais intensa.

3. Entre as causas do desmatamento destacam-se as queimadas, cuja ocorrência tem se 
reduzido nos últimos dois anos,e a exploração ilegal, indiscriminada e predatória de madei
ras nobres de origem florestal que, ao contrário, vem se intensificando cada vez mais.

4. Na década de 80, instalou-se na Amazônia uma verdadeira "corrida do mogno". 
Com uma altíssima cotação no mercado internacional - onde o metro cúbico pode alcan
çar ate US$ 850,00 (oitocentos e cinqüenta dólares) -e  uma crescente penetração no mer
cado interno, o mogno viria se tornar o "ouro verde" da Amazônia.

5. A alta lucratividade na comercialização do mogno tornou a ação das madeireiras 
implacável. Utilizando-se de recursos como o do sobrevôo para identificação das manchas 
de mogno, fazendo altos investimentos na abertura de quilômetros de estradas ilegais, o 
setor madeireiro mobiliza uma extensa cadeia de intermediários e se notabiliza por não 
poupar nenhum proprietário ou ocupante de terras do seu assédio.

6. O  Pará é o principal estado explorador e exportador de mogno do Brasil, onde a faixa 
de incidência desta espécie alcança 50% da extensão total do estado. Entre 1985 e 1990, o 
país exportou aproximadamente um milhão de metros cúbicos de mogno, sendo o estado 
do Pará responsável por 64% deste total.

7. As empresas madeireiras são responsáveis pela abertura de aproximadamente 3.000 
quilômetros de estradas ilegais dentro do Pará. O  principal pólo explorador de mogno no 
estado situa-se numa extensa faixa de terra localizada entre o Rio Xingu e a Rodovia PA- 
150, tendo como principais centros madeireiros as cidades de São Félix do Xingu, Tucumâ, 
Redenção, Xinguara e Rio Maria.

8. É característica da exploração predatória provocar a extinção comercial das espécies 
nobres de madeira, como o mogno, nas regiões em que ocorre. Em anos passados, o mog
no foi extinto em todo o Vale do Tocantins. Em anos recentes, a espécie foi desaparecendo 
progressivamente da margem direita do Rio Xingu e, agora, a sua exploração já se concen
tra na margem esquerda do mesmo.



9. A  atividade madeireira, neste processo, extrapolou as áreas autorizadas e não pou
pou áreas florestais públicas ou pertencentes a terceiros, atingindo até mesmo áreas sob 
rígida proteção legal, incluídas unidades de conservação ambiental e terras indígenas. (Da
dos publicados no dossiê "O  Ouro Verde das Terras dos índios - Exploração empresarial de 
madeira em Áreas Indígenas da Amazônia brasileira", Centro Ecumênico de Documenta
ção e Informação, novembro de 1992, doc. 4)

IV - D A  D EV A STA Ç Ã O  DAS ÁREAS IN D ÍG EN A S ARAW ETÉ, A PYTEREW A  E 
T R IN C H EIR A  BACAJÁ

1. As Áreas Indígenas Apyterewa, Araweté/lgarapé Ipixuna e Trincheira Bacajá têm li
mites contíguos e estão situadas na parte centro-sul do estado do Pará (vide mapa FUNAI/ 
CEDI, doc. 5).

2. A  Área Apyterewa é habitada pelos índios Parakanâ, tem 980 mil hectares e está 
localizada nos municípios de Altamira e São Félix do Xingu. Encontra-se oficialmente 
identificada e reconhecida por ato do Presidente da FUNAI publicado no Diário Oficiai da 
União de 10.12.91 (doc. 6) e por portaria do Ministro da justiça publicada no Diário Oficial 
da União de 29/05/92 (doc. 7).

3. A Área Araweté/lgarapé Ipixuna é habitada pelos índios Araweté, tem 985 mil hecta
res e está localizada nos municípios de Altamira, Senador josé Porfírio e São Félix do 
Xingu. Encontra-se oficialmente identificada e reconhecida por ato do Presidente da FUNAI 
publicado no Diário Oficial da União de 18.11.91 (doc. 8) e por Portaria do Ministro da 
Justiça publicada no Diário Oficial da União de 29/05/92 (doc. 9).

4. A  Área Indígena Trincheira Bacajá é habitada pelos índios Kararaô, Xikrin, Assurini, 
Araweté e Apyterewa, tem 1.655.000 hectares e está localizada nos municípios de Bacajá, 
São Félix do Xingu e Senador José Porfírio. Encontra-se oficialmente identificada e reco
nhecida por ato do Presidente da FU NAI pubi icado no D .O . U. de 07.07.92 (doc. 10).

5. F'̂ '̂ s áreas estão sujeitas ao regime de preservação permanente pelo artigo 3®, §2®,
do Código Florestal (Lei 4.771/65) e, portanto, é absolutamente proibida a exploração de 
suas florestas.

6. Não obstante, as empresas madeireiras abriram, dentro dos territórios indígenas, 
uma extensa estrada, que corta as Áreas Apyterewa, Araweté e Trincheira, e espalha diver
sos ramais e picadas por estes territórios (conforme está detalhado no mapa já citado, doc.
5). Esta estrada e seus desdobramentos se prestam, única e exclusivamei.le, a facilitar a 
penetração clandestina nos territórios indígenas, bem como ao escoamento da madeira 
extraída ilegalmente. Também estão instalados em territórios indígenas pistas de pouso 
clandestinas, acampamentos e esplanadas, de onde as madeireiras comandam o esbulho 
generalizado e desenfreado ao meio ambiente e ao patrimônio público.

7. Ao arrepio da lei, as madeireiras PERACHI, M AGIN CO  e IMPAR, estão devastando 
os recursos naturais destas áreas indígenas, fazendo o corte irracional e predatório de 
madeira de lei, principalmente mogno.
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V - AS MADEIREIRAS RÉS TÊM UMA LONGA TRADIÇÃO DE FURTO DE 
MADEIRA DE ÁREAS INDÍGENAS, SUJEITAS AO REGIME DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE

1. Não é de hoje que as madeireiras rés se locupletam ilicitamente às custas da devasta
ção do meio ambiente do patrimônio público. No dia 20 de abri! de 88, dois funcionários 
da FUNAI, José Gomes e Henrique Estevem, e 16 índios flagraram prepostos das rés PERACHI 
e M AGIN CO  retirando madeira da Área Araweté/lgarapé Ipixuna, nas proximidades do 
Igarapé Teimoso. Encontraram também uma pista de pouso aberta pelos madeireiros, que 
se tornou conhecida por "Santo Antônio" (docs. 11 e 12), e apreenderam armas e duas 
motosserras.

2. Diante da ampla divulgação que o caso teve na imprensa local (doc. 13), os Srs. 
Idacir Peracchi, sócio da Exportadora Peracchi, e Darci Remor, gerente da Madeireira 
Araguaia (M AGINCO), procuraram a FUNAI em 24/05/88, preocupados com os seus "ele
vados investimentos" e propondo uma indenização pela enorme quantidade de madeira 
que reconheceram ter retirado das áreas indígenas. Alegaram ter invadido as áreas indíge
nas por desconhecimento de seus limites. (Na verdade, as áreas Araweté e Apyterewa já 
haviam sido interditadas pelas Portarias PP n® 4.101 e 3.632, de 30/12/87 e 6/11/87, 
respectivamente (docs. 14 e 15), que vetavam expressamente o ingresso de pessoas não- 
autorizadas dentro das áreas delimitadas).

3. Em 11/11/88, a FUNAI resolveu, então, fazer um "acordo" com as madeireiras, for
malizado em ata (doc. 16), através do qual a M AGINCO  se comprometeu a pagar indeniza
ção correspondente a 480,40 m* de toras e a PERACCHI o correspondente a 6.480 m’, 
retirados das duas áreas indígenas. As próprias madeireiras reconheceram ter retirado 
7.500 m" de mogno, o equivalente a cerca de 1.500 árvores! I (Isto sem levar em conside
ração a enorme quantidade que, reconhecidamente, já havia sido retirada quando foi feita 
a medição das toras).

VI - DA ILEGALIDADE DO ACORDO

1. Através desse acordo, a FUNAI e as madeireiras tentaram descaracterizar o que é um 
contrato de venda de mogno de terras indígenas. Na verdade, a FUNAI simplesmente aca
bou vendendo às madeireiras o mogno que elas haviam extraído ilegalmente das áreas 
indígenas.

2. Nos termos do Código C ivil, artigo 82, este acordo não tem qualquer validade jurídi
ca, pois seu objeto é ilícito, e expressamente proibido pelo Código Florestal:

"Art. 3®, §2® - As florestas que integram o Patrimônio indígena ficam sujeitas 
ao regime de preservação permanente (letra "g") pelo só efeito desta Lei."

3. Esse acordo, formalizado em ata assinada pelas próprias madeireiras e pela FUNAI, é 
uma prova irrefutável das gravíssimas infrações ambientais praticadas pelos réus. Mais do 
que isso, é a confissão, por parte das empresas madeireiras, de que extraíram 7.500 m"de 
mogno de florestas sujeitas ao regime de preservação permanente!!!
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4. Além disso, a Constituição Federal, promulgada em outubro de 88, e portanto já em 
vigor à época do acordo, dispõe expressamente que:

"Art. 231 -
...§2® - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua 
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes.
...§6® - São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que 
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere 
este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos 
lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, se
gundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção 
direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na formada lei, quan
to às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé." (grifos nossos)

5. O  Estatuto do índio (Lei 6.001/73), por sua vez, não poderia ser mais claro:

"Alt. 18 - As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de 
qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse 
direta pela comunidade indígena ou pelos silvícolas.
§1 ® - Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou 
comunidades indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim 
como de atividade agropecuária ou extrativa."

6. Vê-se, portanto, que os índios têm o usufruto exclusivo das riquezas naturais existen
tes em suas terras, e não pode a FUNAI, sob qualquer pretexto ou justificativa, admitir que 
terceiros as explorem, em detrimento do meio ambiente e do patrimônio público.

7. Esse acordo demonstra claramente que a depredação ilegal do patrimônio público e 
os crimes ambientais são práticas freqüentes e reiteradas das rés que, até o momento, 
permanecem absolutamente impunes, e já contaram, inclusive, com o beneplácito do 
próprio órgão tutor dos interesses Indígenas, a FUNAI, e do órgão de proteção ambiental, 
0 IBAMA, que se omitiu no caso. Esse acordo - repila-se mais uma vez - é, acima de tudo, 
a confissão das gravíssimas infrações ambientais praticadas pelos réus. É a confissão de que 
dilapidaram edevastaramo patrimônio público, cortando 1.500 árvores de terras públicas, 
de domínio da União Federal.

8. Não pretende o autor discutir, no âmbito de uma ação civil pública, os danos 
patrimoniais causados às comunidades indígenas, detentoras do direito de usufruto exclu
sivo sobre as riquezas naturais existentes em suas terras. Os danos de natureza patrimonial 
serão objeto de competente ação indenizatória, que as próprias comunidades indígenas 
pretendem ajuizar para ressarcir-se dos prejuízos que lhe foram causados por este acordo, 
ilegítimo e ilegal.

9. O  que o autor pretende, através da presente ação, é responsabilizar as rés pelos 
danos causados ao melo-ambíente e aopatrimônio público. De acordo com a Lei 6.938/81, 
0 meio ambiente constitui "patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegi
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do, tendo em vista o uso coletivo" (art. 2®, I) e, segundo a Constituição Federai, artigo 225, 
o "meio ambiente ecologicamente equilibrado" constitui "bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade da vida". Portanto, constitui direito legítimo e inquestionável 
da associação autora buscar a responsabilização das rés pelos danos que causaram ao 
meio ambiente e a terras públicas.

VII - O ACORDO FEITO EM 88 NÃO FOI O FIM DA EXPLORAÇÃO 
PREDATÓRIA DE MOGNO NAS ÁREAS INDÍGENAS. FOI APENAS O 
INÍCIO DA DEVASTAÇÁO QUE CONTINUA ATÉ OS DIAS DE HOJE!!!

1. O  acordo de 88 íoi tão vantajoso para as madeireiras que elas resolveram continuar 
a retirar mogno das áreas indígenas. Aíinal de contas, as fiscalizações feitas pela FUNAI e 
pelo IBAMA eram -e  continuam a ser-tão raras... E, mesmo sendo flagradas cortando toras 
dentro das áreas indígenas, descobriram que a maior penalidade que sofreriam seria o paga
mento de uma indenização irrisória à FUNAI. O  crime compensaria em qualquer hipótese.

2. Oentão administradorda FUNAI em Altamira, Antônio Pereira Neto, em carta dirigida 
à Superintendência e à Presidência da FUNA! em 18.05.88 (doc. 17, págs. 7 e 8), com 
informações sobre as invasões de madeireiros às diversas áreas indígenas sob sua jurisdi
ção, assim descreve a situação local:

"As vezes fico pensando o que é que órgãos como IBDF e SEMA estão fazen
do nesse Brasil de DEUS, que permitem que numa cidade como Tucumã-PA, 
todo mundo derrube milhares de pés de mogno, nas terras dos índios ou em 
terras devolutas e não se faz nada. Vivemos hoje o império da impunidade, 
do ganho fácil, dos abusos. Nós da FUNA! somos fracos demais para enfren
tar todos estes assaltos que ocorrem de todos os lados...
... Hoje, essas madeireiras, empresas de garimpo, entram, derrubam, nos 
achincalham e depois vem conversar conosco, porque sabem que não temos 
nem pessoal, nem dinheiro, nem força política, para fazermos nada contra 
eles. Vêm conversar, e acabam nos convencendo a lhes entregar por preços 
de mercado aquilo que depredaram. E, nós, para não perdemos mais ainda, 
acabamos aceitando..."

3. Vários relatórios da FUNAI dão conta de que a extração ilegal de madeira das áreas 
indígenas não foi interrompida em nenhum momento, apesar das promessas em contrário 
das madeireiras. A servidora Regina Célia Fonseca Silva, chefe da Divisão Fundiária de 
Belém, narra que (doc. 12, pág. 2):

"As negociações iniciadas pela ADRA, com referendum da 4a. SUER e da 
Direção da FUNAI pressupunham a paralisação das atividades das madeirei
ras em campo, o que de fato não ocorreu, pois, em 25.07.88 o chefe do PIN 
APTW informa que a madeíra derrubada estava sendo escoada e as ativida
des não tinham sido paralisadas (RDG No. 095/APTW de 25.07.88).

4. Em junho de 89, nova carta do administrador da FUNAI em Altamira, Antônio Perei
ra Neto, à Superintendência do órgão em Belém (doc. 18) alerta para o fato de que:
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"...na parte sul desta Área Indígena Trincheira, definida pelo GT e reconheci
da por esta FUNAI, entre os marcos n® 10, 11, 12, 13, se encontram em 
franca atividade de pesquisa e exploração de madeira (mogno) as empresas 
EXPORTADORA PERACHI, M AGIN CO , IMPAR (estas conhecidas, e pode 
haver outras desconhecidas)".

5. Ainda no mês de junho de 89, no dia 12, a própria Perachi propõe à FUNAI a compra 
de 5.000 m̂  de mogno extraídos da Área Indígena Trincheira, em carta ao Superintendente 
Executivo do órgão em Belém (doc. 19).

6. Em 28 de julho de 89, o Superintendente Substituto da FUNAI em Belém, Dinarte 
Nobre, encaminha à PERACCHI e à M AGIN CO  (docs. 20 e 21) carta relatando ter recebido 
denúncias de que elas continuavam a abater árvores das Áreas Araweté e Apyterewa.

7. Já a antropóloga Carmem Sylvia Afíonso, chefe do Serviço de Estudos e Pesquisas da 
FUNAI, em ofício datado de 21.11.91 (doc. 22) informa que o Sr. Idacir Peracchi propôs à 
FUNAI a assinatura de um contrato para "explorar racionalmente madeira de algumas 
áreas sob jurisdição da ADR de Altamira", principalmente nas áreas Bacajá, Araweté e 
Apyterewa. Este ofício só veio a confirmar carta dirigida pelo índio Cristiano Karipuna ao 
presidente da FUNAI (doc. 23), em que denuncia a informação de que o Sr. Peracchi pre
tendia realizar no dia 11.11.91 reunião com representantes da FUNAI e do IBAMA, a fim 
de "oficializar" a retirada de madeira das áreas indígenas Trincheira-Bacajá, Apyterewa e 
Araweté/lgarapé Ipixuna, já que "os trabalhos da madeireira já iniciaram e dentro da cita
da área indígena encontram-se já derrubados pés de mogno".

8. A antropóloga Carmem Afíonso, em seu ofício, se posiciona contrariamente a qual
quer exploração de madeira destas áreas, pois além de sua ilegalidade, "a maior interessa
da num projelo dessa monta é a madeireira, pois os Araweté e os Parakanâ não têm neces
sidade de grandes recursos", por encontrarem-se em estágio de recente contato. Para frus
tração do Sr. Peracchi, interessado na possibilidadede obter a autorização da FUNA! para 
seus negócios ilícitos, esse acordo não foi - até o presente momento - formalizado pelo 
órgão, 0 que, entretanto, não o impediu de continuar retirando, de forma ilegal, madeira 
das terras indígenas.

9. Em 10.02.92, o advogado da FUNAI em Belém sugerequeo órgão oficie a MAGINCO 
para que se abstenha de ingressar na Área Indígena Apyterewa e de explorar suas riquezas 
naturais, dada a sua ilegalidade, sugerindo ainda que a FUNAI ofereça denúncia criminal 
contra a empresa, em face do "esbulho" praticado nas terras indígenas (doc. 24).

VIII - OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELA FUNAI, IBAMA E 
POLÍCIA FEDERAL FLAGRA A RETIRADA ILEGAL DE MADEIRA

1. As gravíssimas violações aos direitos indígenas e à legislação de proteção ambiental 
praticadas pelas madeireiras rés foram também constatadas e registradas em recente opera
ção de fiscalização realizada pelo IBAMA, FUNAI e Polícia Federal no período de 7 a 28 de 
Agosto de 1992.



2. O  objetivo da operação, segundo o próprio relatório (doc. 25) do administrador da 
FUNAI em Altamira (PA), íoi "coibir a ação de madeireiros nas Áreas Indígenas Apyterewa 
e Trincheira-Bacajá, verificar a extensão dos desmatamentos realizados naquelas áreas e se 
as estradas dos madeireiros já haviam alcançado as Áreas Indígenas Araweté e Koatinemo".

3. A  equipe da FUNAI/IBAMA/Polícia Federal partiu de Altamira para a Área Indígena 
Apyterewa, via Marabá e Tucumã, "ingressando na área pela estrada usada pelos madei
reiros para escoar a madeira explorada nas áreas indígenas, Trincheira e Apyterewa, co
nhecida como estrada da PERACCHI". (fls. 01 e 02 do doc. 25).

4. D iz ainda o relatório que a equipe percorreu "todas as estradas ali existentes"-dentro 
das Áreas Indígenas - c apreendeu "toda a madeira encontrada saindo das áreas ou aguar
dando nas esplanadas ou nas margens das estradas para serem retiradas".

5. O  relatório da FUNAI descreve o sobrevôo realizado na linha que limita a Área 
Indígena Araweté e a Área Indígena Trincheira-Bacajá (fls. 09 do doc. 25):

"Foi possível constatar nesse sobrevôo que existem no mínimo doís ramais 
abertos pela PERACCHI, que adentraram nas Áreas Indígenas Araweté e 
Koatinemo.
... Vale observar que apesar de o Sr. Peracchi afirmar que sempre respeitou os 
limites da área interditada para os Parakanâ em 1987, essa esplanada está 
situada dentro dos limites dessa área, isto sem considerar as estradas abertas 
por sua empresa, que avançam sobre essa área e também sobre a Área Indí
gena Araweté (grifos nossos)".

6. Na esplanada da PERACCHI (situada dentro da Área Indígena Apyterewa, de posse 
permanente dos índios Parakanâ), a equipe encontrou um trator e 10 (dez) caminhões 
sendo carregados com madeira para serem retirados da área (fls. 10 do doc. 25).

7. O  funcionário do IBAMA notificou a empresa a comparecer na sede do órgão em 
Altamira para apresentar a documentação de suas terras, bem como Licenças para desma
tamento. Poucos dias depois, o Sr. Peracchi compareceu ao IBAM A e não apresentou 
quaisquer documentos que comprovassem a legalidade de suas atividades - como, 
aliás, não poderia ser diferente, pois o desmatamento de área indígena é absolutamente ilegal. 
Assim, o IBAM A lavrou o Auto de Infração n® 46200, série A, em nome da Exportadora 
Peracchi, e o Termo de Apreensão e Depósito n® 61476, das 242 toras de mogno e cedro 
encontradas na "Esplanada da Peracchi" pela equipe de fiscalização (docs. 26 e 27).

8. A  equipe de fiscalização esteve ainda na esplanada da IMPAR - Indústria Madeireira 
Paraense Agropecuária, também localizada dentro da Área Indígena Apyterewa, onde 
encontrou 50 toras de mogno, um caminhão e 3 tratores (doc. 10, fls. 11). À  semelhança do 
que íoi feito na esplanada da PERACCHI, o funcionário do IBAMA notificou a IMPAR a 
comparecer à sede do órgão em Altamira, o que foi feito poucos dias depois. Como o 
representante da IMPAR também não apresentou quaisquer Licenças de Desmatamento, o 
IBAMA lavrou o Auto de Infração n® 46198, série A, e o Termo de Apreensão e Depósito n® 
61463, correspondente ao armazenamento de 50 toras de mogno (docs. 28 e 29).
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9. Em 11 de agosto de 92, o atual Administrador da FUNAI em Altamira, Benigno Pessoa 
Marques, dirige carta ao Presidente da FUNAI (doc. 30), avisando-o de que haviam sido 
apreendidas 292 toras de madeira das espécies mogno e cedro, "que encontravam-se no 
interior da Area Indígena Apyterewa em vias de serem transportadas para a parte externa 
da Area Indígena, em acampamentos das madeireiras Perachi e Impar/Masa". Ele avisa 
ainda que "além das madeiras que estavam sendo extraídas de áreas indígenas, parte da 
estrada por eles utilizada para conduzir a madeira até a cidade de Tucumã-PA localiza-se 
no interior da Área Indígena Apyterewa".

10. Alguns dias depois, em 20 de agosto, a equipe iniciou a segunda etapa da operação 
de fiscalização, assim descrita (doc. 25, fls. 12):

"No percurso entre Tucumã (PA) e a Área Indígena Apyterewa, observamos 
vários caminhões que passavam por nós na estrada, transportando madeira. 
Assim que nos certificamos que esses caminhões estavam saindo da área 
indígena, passamos a parar os caminhões, conferíamos o número de toras e as 
espécies, e informávamos para os transportadores que a madeira estava apre
endida, e que isto deveria ser informado para os responsáveis pelo seu recebi
mento em Tucumã, pois no retorno passaríamos no local para lavrar os devi
dos Autos de Multa e Apreensão. Todos os carregamentos que apreendemos 
pertenciam a IMPAR e a PERACCHI". (grifos nossos)

11. De fato, 0 representante do IBAMA lavrou, em 26 de agosto de 1992, os Autos de 
Infração n° 46043 e 46046, bem como os Termos de Apreensão e Depósito n® 59664 e 
59666, todos em nome da Exportadora Peracchi, e relativos ao armazenamento de 150 m’ 
de mogno e 40 m" de mogno, ipê e cedro, respectivamente (docs. 31, 32, 33 e 34). No 
mesmo dia, lavrou os Autos de Infração n® 46044 e 46045, bem como os Termos de Apre
ensão e Depósito n® 59662 e 59665, em nome da Indústria Madeireira Paraense Agropecu
ária (IMPAR), e relativos ao armazenamento de 200 m" de mogno e 90 m" de mogno, 
respectivamente (docs. 35, 36, 37 e 38).

12. Como se não bastasse a abertura de estradas ilegais dentro de áreas indígenas já 
reconhecidas, as madeireiras IMPAR e PERACCHI mantêm "esplanadas" e "fazendas" den
tro da Area Apyterewa, declarada de posse permanente dos índios Parakanâ por portaria 
do Ministro da justiça que "proíbe o ingresso, trânsito e permanência" de grupos não- 
índios desautorizados dentro de seus limites.

13. O  estabelecimento destas "fazendas" e "esplanadas" não tem outra finalidade senão 
comandar as atividades ilegais de extração de madeira das áreas indígenas. Elas são conhe
cidas localmente como a "Fazenda da IMPAR" ou "Fazenda Barra Mansa" e a "Fazenda da 
PERACHI" ou "Fazenda Pé do Morro".

14. A equipe do IBAMA/FUNAI/Polícia Federa! foi recebida na "Esplanada da IMPAR" 
por um de seus "proprietários", Sr. José Bonifácio Baidek, que afirmou que "não iria parali
sar as atividades de exploração de madeira". Limitou-se ele a justificar que "nem toda a 
madeira por ele explorada estava saindo da área indígena". De qualquer forma, foi informado 
de que seria apreendida "toda a madeira encontrada nas estradas abertas pelos madeireiros 
no interior das Áreas Indígenas Apyterewa e Trincheira-Bacajá" (doc. 25, fls. 13).
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15. No dia seguinte, a equipe percorreu a estrada que seguia pelo interior da Area 
Apiterewa, rumo noroeste, fazendo o seguinte relato (doc. 25, fls. 14):

"Constatamos que ela (a estrada) tem cerca de 100 km de extensão e que 
está totalmente dentro dos limites da Área Indígena Apyterewa. Essa estrada 
possui 08 ramais, e num deles encontramos 10 toras de madeira e 04 árvores já 
cortadas, todas de mogno, as quais também foram devidamente apreendidas. 
Encerrados os trabalhos de vistoria na área da IMPAR, no dia seguinte passamos 
a percorrer as estradas abertas pela PERACCHI, c  visitamos os locais conheci
dos como Bom Jardim e Teimoso, situados no interior da A.l. Apyterewa".

e mais adiante: (fls. 16}

"A estrada que dá acesso ao Teimoso prossegue para o interior da reserva 
por mais 19 km, trecho no qual contamos 10 ramais e em alguns deles encon
tramos árvores de mogno e cedro já derrubadas, num total de 17 de mogno e 
02 de cedro, as quais foram apreendidas.
No dia seguinte, tomamos a estrada que havia sido indicada pelo Sr. Nejron, 
como a que havia sido por nós avistada no sobrevôo, e que atingia as Áreas 
Indígenas Araweté e Koatinemo. Percorremos cerca de 35 km, passando por 
12 ramais, e logo após cruzar o Rio Branco de Cima, encontramos um acam
pamento da PERACCHI abandonado...
... Tornou-se então claro para nós que aquela era a estrada que procuráva
mos, e que os madeireiros, estavam dispostos a não deixar-nos percorrê-la..."

IX - DAS PISTAS DE POUSO

1. A  infra-estrutura de apoio à extração do mogno de áreas indígenas não se limita às
estradas e seus ramais. Com base em mapa foto-satélite adquirido do INPE ■ Instituto de
Pesquisas Espaciais, a FUNAI chegou à seguinte conclusão (doc. 11, já citado, pág. 103):

"As empresas Maginco e Perachi exploram mogno na região das cabeceiras 
do Rio Bacajá e afluentes desde 1986. Para isto, abriram uma estrada com 
aproximadamente 240 km, partindo da cidade de Tucumã-PA, além de várias 
pistas de pouso e ramais."

2. Neste mesmo documento e baseando-se em informações do Mapa Foto Satélite, a 
FUNAI relacionou as seguintes pistas de pouso clandestinas como pertencentes às madei
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reiras res:

PISTA SANTO AN TÔN IO  - Localizada à margem esquerda do Igarapé Bom 
Jardim, dentro da A .l. Apyterewa.

PISTA PRETENSÃO - Localizada no médio curso do Igarapé Ipixuna, dentro 
da A .l. Araweté. Pertence à Madeireira Perachi.

PISTA TEIM OSO ■ Localizada à margem esquerda do Igarapé Bom Jardim, 
dentro da A .l. Apyterewa. É o local do acampamento principal da Perachi.



PISTA TEIM OSO - Localizada à margem esquerda do Igarapé Bom Jardim, 
dentro da A .l. Apyterewa. Pertence à Perachi.

PISTA RESSACA - Localizada a 12 km aproximadamente das cabeceiras do 
Igarapé Arroz Cru. Construída pela Maginco. Dentro da A .l. Xingu-Bacajá.

PISTA (H) - Localizada próximo a um Igarapé sem denominação, afluente da 
margem direita do Igarapé Arroz Cru. Pertence à Maginco. Dentro da A.l. 
Xingu-Bacajá.

PISTA FIM DO M UNDO  ■ Pertence à Maginco, situada à margem direita do 
Rio Bacajá. Dentro da Área Apyterewa.
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3. D iz 0 relatório da FUNAI que (doc. 11, pág. 104/105);

"Os dois acampamentos e pistas principais da Perachi (Pistas Teimoso) (no 
Mapa E e F), e outra pista da Maginco (Pista Fim do Mundo) (j) ligadas por 
ramais, verificou-se estarem situados próximos da margem esquerda do Igarapé 
Bom Jardim, na faixa de terra entre as cabeceiras do Ig. Bom Jardim e Rio 
Bacajá - totalmente dentro da Área Apyterewa interditada.
A pista Pretensão, no médio curso do Igarapé Ipixuna, dentro da A.I. Araweté, 
é ligada por um ramal ao acampamento Teimoso, para onde era levada a 
maior parte da madeira e daí seguia até Tucumã."

4. A  estas pistas, acrescentem-se aquelas constantes de levantamento anexado ao Mapa 
de Delimitação da Área indígena Apyterewa (doc. 39, pág. 121):

PISTA K: Pista da Madeireira Perachi, distante cerca de 14 kms da Fazenda 
Perachi. Dentro da Área Indígena Apyterewa.

PISTA L: Pista da Fazenda Perachi, dentro da Área Indígena Apyterewa.

PISTA M: Pista da Fazenda Maginco. Dentro da Área Indígena Apyterewa.

PISTA N: Pista da propriedade da IMPAR, situada próximo às cabeceiras de 
um afluente da margem direita do Igarapé São Sebastião. Dentro da Área 
Indígena Apyterewa.

5. Como a proposta de delimitação da Área Indígena Apyterewa foi aprovada pela Por
taria do Ministro da Justiça já citada várias vezes nesta ação, as pistas K e L, da Perachi, M, 
da Maginco, e N, da IMPAR, incidem sobre território indígena plenamente reconhecido 
pelo Poder Público.

6. Da mesma forma, incidem também sobre território indígena plenamente reconheci
do pelo Poder Público as pistas Ressaca e H, já que todo o território incluído na proposta da 
área conhecida como Xingu-Bacajá foi incorporado pelas Portarias que reconheceram as 
áreas Trincheira Bacajá, Araweté e Apyterewa.



X - AS PRÓPRIAS MADEIREIRAS ADMITEM A EXPLORAÇÃO DE MADEIRA 
EM ÁREA INDÍGENA!!

1. Conforme já dito anteriormente, as próprias madeireiras Maginco e Perachi já confes
saram, por escrito, e em ata por elas assinada, que retiraram 7.500 m" de mogno no ano de 88.

2. Nos anos seguintes, continuaram a reconhecer, publicamente, a retirada de madeira 
de área indígena. Relata o administrador da FUNAI em Altamira, Benigno Pessoa, {doc. 25, 
fls. 03) que, antes de ter sido definido o dia exato da operação de fiscalização da Funai/lbama/ 
Polícia Federal, o Sr. Perachi - um dos proprietários da empresa madeireira de mesmo nome - 
esteve na sede da Administração da FUNAI cm Altamira. Queria informações sobre a opera
ção de fiscalização que seria desenvolvida na área. Segundo o administrador:

"o objetivo da visita era comunicar à FUNAI que eles estavam realmente 
explorando madeira na Área Indígena Trincheira-Bacajá, que não concebi
am aquela área como área indígena, pois não havia nenhum Decreto nesse 
sentido..."

3. O  administrador da FUNAI esclareceu aos madeireiros que a Area Trincheira-Bacajá 
já foi identificada e reconhecida como área indígena por ato do presidente da FUNAI 
publicado no Diário Oficial da União, e que qualquer "acordo" feito com os índios não 
teria nenhuma validade legal.

4. Em relação à Área Apyterewa, o Sr. Peracchi também admitiu ao Administrador da 
FUNAI que mantém uma "fazenda" dentro das terras indígenas, onde desenvolve "proje
tos de reflorestamento" (doc. 25, fls. 04). Insistimos, mais uma vez, em lembrar que a Área 
Apiterewa já está administrativamente demarcada por Portaria do Ministro da Justiça que 
proíbe o ingresso, trânsito ou permanência de estranhos não autorizados dentro de seus 
limites!!!

5. Ao ser indagado sobre possíveis indenizações a serem pagas peia FUNAI para que o 
madeireiro desocupasse a área, o administrador da FUNAI esclareceu que somente após 
uma avaliação dos danos ambientais provocados pela madeireira Peracchi e outras na Área 
indígena Apyterewa, se poderia definir "quem faria jus a indenizações, se os Parakanâ ou 
as empresas que vêm depredando o seu patrimônio" (doc. 25, fls. 05).

6. Do exposto, conclui-se que as madeireiras têm pleno conhecimento de que extraem 
madeira de áreas indígenas, com limites claramente definidos, eda ilegalidade dessa ativi
dade e da ocupação de terra indígenas por terceiros não-autorizados. Nào obstante, insis
tem e persistem em usurpar a posse indígena e dilapidar o meio-ambiente e o patrimônio 
público, constitucionalmente protegidos.

XI - PRESIDENTE DA FUNAI ADMITE GRAVIDADE DAS INVASÕES EM 
CARTA AO PRESIDENTE DO IBAMA

1. Em carta datada de 2 de dezembro de 1992 (doc. 40), o presidente da FUNAI em 
exercício, Cláudio dos Santos Romero, solicita a colaboração do presidente do IBAMA
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para conter o avanço de madeireiros sobre as áreas indígenas, tendo em vista que, de 
acordo com o Decreto n® 24/91, a proteção ambiental das terras indígenas passou a ser de 
responsabilidade conjunta dos dois órgãos.

2. Nesta carta, o presidente da FUNAI pede a concretização do Plano de Fiscalização 
para coibir atividades madeireiras em áreas indígenas e seus entornos no Estado do Pará, 
"de primordial importância para a preservação ambiental das áreas indígenas do Pará, 
onde a situação é grave e urgente. Exemplo disso é o que ocorre na Area Indígena 
Apyterewa, cujo relatório segue anexo." No relatório consta ainda que, na A .I. Araweté, 
"as madeireiras Peracchi e Maginco construíram campos de aviação clandestinos e a 
marcação dos mognos a serem explorados ocorrem nos meses de janeiro, março e abril".

3. Vê-se que a gravidade da situação nas áreas indígenas é reconhecida pelo próprio 
presidente da FUNAI, bem como a necessidade urgente de medidas de repressão ao esbulho 
generalizado dos recursos naturais indígenas.

XII - O  D ESM ATA M EN TO , AS ESTRADAS E PISTAS DE P O U S O  
CLA N D ESTIN A S D EN TR O  DAS ÁREAS IN D ÍG EN A S TAM BÉM  SÃO  
C O M P R O V A D O S  EM FO TO G R A FIA S AÉREAS, F O T O  DE SATÉLITE D O  
IN ST IT U TO  N A C IO N A L DE PESQ U ISAS ESPECIAIS (INPE) E MAPAS

1. A  autora íaz questão de trazer ainda aos autos fotografias aéreas (docs. 41 a 45) 
tiradas durante sobrevôo das Áreas Indígenas Apyterewa e Araweté do Igarapé Ipixuna, 
realizado pelo chefe do Posto Indígena Ipixuna, Adocildo Soares, e pelo chefe da Administra
ção Regional da FUNAI em Altamira, Benigno Pessoa Marques, acompanhados pelos índios 
Araweté Kamnrantin e Tatuavim, que íoi filmado e fotografado por Murilo Santos, do Centro 
Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI), em junho de 1992.0  trajeto do sobrevôo 
foi detalhado em mapa - doc. 46 -,que identifica os locais onde as fotografias foram tiradas.

2. Estas imagens constituem mais uma prova irrefutável da devastação das áreas indíge
nas, com a abertura de estradas e pistas de pouso clandestinas, que são também registra
das, com detalhes, no mapa da FUNAI (doc. 47).

3. Até mesmo as fotos de satélite chegam a acusar as seqüelas provocadas ao meio ambi
ente da área afetada. A  imagem de satélite produzida pelo Instituto de Pesquisas Espaciais - 
INPE (doc. 48) nos permite localizar as pistas e estradas ilegais abertas pelas madeireiras.

4. As atividades ilícitas de exploração de madeira no sul do Pará têm sido também 
fartamente noticiadas pela imprensa nacional, como comprovam matérias de páginas in
teiras recentemente publicadas pela "Folha de São Paulo" (docs. 49, 50 e 51).

XIII - D O  D IR EITO

A) D A  P R O T E Ç Ã O  C O N S T IT U C IO N A L  À  FLO R ES T A  A M A Z Ô N IC A

1. As áreas devastadas pelas madeireiras paraenses integram a Floresta Amazônica bra
sileira, expressamente protegida pela Consliluição:
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"Art. 225 - . . .
§4® ■ A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos natu
rais".

2. A par da proteção ambiental genericamente estabelecida no art. 225, caput, da CF, 
quis 0 Constituinte assegurar garantia especial a determinados ecossistemas, dada a sua 
peculiar biodiversidade e importância ao patrimônio genético do país.

3. Essa proteção especial também é estabelecida no Código Florestal:

"Art. 15 - Fica proibida a exploração sob forma empírica das florestas primi
tivas da bacia amazônica, que só poderão ser utilizadas em observância a pla
nos técnicos de condução e manejo a serem estabelecidos por ato do Poder 
Público, a ser baixado dentro do prazo de um ano."

B) D A  P R O T E Ç Ã O  ESP EC IA L À S N A SC EN TES  D E R IO S

1. Os relatórios já citados na presente ação revelam ainda que a exploração madeireira 
c  realizada na região das cabeceiras (ou nascentes) do Rio Bacajá e seus afluentes, o que 
viola, claramente, a Lei n® 7754, de 14/4/89:

"Alt. 1® - São consideradas de preservação permanente, na força da Lei n® 
4.771, de 15 de setembro de 1965, as florestas e demais formas de vegetação 
natural existentes nas nascentes dos rios.
Art. 2® - Para os fins do disposto no artigo anterior, será constituída, nas nas
centes dos rios, uma área em forma de paralelogramo, denominada 
Paralelogramo de Cobertura Florestal, na qual são vedadas a derrubada de 
árvores e qualquer forma de desmatamento.

2. Esta Lei estabelece ainda que, na hipótese de que, antes de sua vigência, tenha havi
do derrubada de árvores e desmatamento na área integrada no Paralelogramo de Cobertura 
Florestal, deverá ser imediatamente efetuado o reflorestamento, com espécies vegetais 
nativas da região. Ela fixa multas para os infratores de suas disposições, além da obrigação 
de reflorestamento da área.

C ) D A  N E C E S S ID A D E  D E E S T U D O  D E IM P A C T O  A M B IE N T A L

1. já foi dito repetidas vezes que as áreas indígenas estão sujeitas ao regime de preser
vação permanente. Ainda que não estivessem, entretanto, a exploração de seus recursos 
florestais só poderia ser realizada mediante o cumprimento das exigências legais. Entre 
elas, está a elaboração de estudo prévio de impacto ambiental, determinada pela Constitui
ção Federal (art. 225, IV) para atividades causadoras de degradação ambientai, e regulada 
pela Resolução CONAM A n® 001, de 23/01/86:
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"Art. 2-- Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respec
tivo relatório de impacto ambiental - RIMA..:
I - estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;...
XIV - exploração econômica de madeira ou de lenha em áreas acima de 100 
hectares ou menos, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou 
de importância do ponto de vista ambiental."

2. Os diversos relatórios oficiais citados demonstram que o trecho em que as estradas 
abertas pelos madeireiros cortam as áreas indígenas tem cerca de 100 km e duas faixas de 
rolamento. Além disso, as áreas em que elas exploram madeira tem muito, muito, muito 
mais que 100 hectares (A Área Apyterewa, por exemplo, uma das mais atingidas pela sua 
ação predatória, tem 980 mil hectares!!).

D ) D A  IN C L U S Ã O  D O  M O G N O  ("S W IE T EN IA  M A C R O P H Y L L A ") N A L ISTA  
D E ESPÉC IES A M E A Ç A D A S  D E E X T IN Ç Ã O  D O  IBA M A

1. É de se destacar ainda que a espécie florestal mais atingida pela ação predatória das 
madeireiras é justamente 0 mogno {"Swietenia macrophylla ) , ]á incluído na "Lista Oficial 
de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção", aprovada pela Portaria do Presi
dente do IBAMA n® 06-N, de 15 de janeiro de 1992 (doc. 52).

2. Dc acordo com a Constituição Federal, artigo 225, V ll, sâo vedadas as práticas que 
coloquem em risco a função ecológica da flora e da fauna ou provoquem a extinção de 
espécies. É exatamente o que está ocorrendo com o mogno brasileiro: a sua sobrevivência 
está ameaçada.

3. De acordo com a Sociedade Botânica do Brasil, responsável pelos estudos científicos 
que levaram à aprovação, pelo IBAMA, da Lista citada acima, o mogno está entre as espé
cies "em perigo", ou seja, "cujos números foram reduzidos a um nível crítico" e "cujos 
habitais foram tão drasticamente reduzidos que estão sujeitos a um perigo imediato de 
extinção". Embora ainda existam reservas significativas inexploradas de mogno em outras 
partes do território nacional, a espécie se extingue rapidamente em todas as áreas onde se 
dá a sua exploração predatória.

E) D A  IL E G A L ID A D E  D A  E X P LO R A Ç Ã O  DE M A D E IR A  EM  T E R R A  IN D ÍG E N A

1. A  autora faz questão de salientar, reiteradas vezes, que o corte das florestas existentes 
nas áreas indígenas é expressamente proibida pelo Código Florestal (Lei 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, art. 3®, §2®), que considera como de preservação permanente as flores
tas e demais formas de vegetação natural destinadas a manter o ambiente necessário à vida 
das populações silvícolas.

2. A  exploração predatória realizada pelas madeireiras rés viola ainda a Constituição 
Federal (art. 231, §§2® e 6®), que estabelece o usufruto exclusivo dos índios sobre as rique
zas naturais de suas terras, e a nulidade de quaisquer atos que tenham por objeto a explo
ração destas riquezas.
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3. Portanto, são absolutamente ilegais não só a exploração madeireira como também a 
abertura de estradas, ramais e pistas de pouso dentro de áreas indígenas, que possibilitam 
a invasão e dilapidação dos recursos naturais e ambientais nelas existentes. Além disso, as 
terras indígenas são bens inalienáveis e indisponíveis da União Federal (art. 20, XI e 231, 
§4® da CF), e a sua devastação ambiental é uma flagrante violação ao patrimônio público.

4. A  conduta dos responsáveis pelas madeireiras rés, lesiva ao meio ambiente e ao 
patrimônio público, constitui não apenas ilícito civil mas também ilícito penal, previsto 
pelo Código Penal:

"DANO
Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.

DANO Q UALIFICADO
Parágrafo único - Se o crime é cometido:
..III - contra o patrimônio da União, Estado, Município...
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa, além da pena 
correspondente à violência."

"ALTERAÇÃO DE LOCAL ESPECIALMENTE PROTEGIDO
Art. 166 - Alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto de local
especialmente protegido por lei.
Pena - detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, ou multa."

5. Conforme já dito anteriormente, as terras indígenas são bens da União, e suas flores
tas são especialmente protegidas por lei. O  Código Florestal prevê também a responsabili
dade penal das rés:

"Art. 26 - Constituem contravenções penais, puníveis com três meses a um 
ano de prisão simples ou multa de um a cem vezes o salário-mínimo mensal 
do lugar e da data da infração ou ambas as penas cumulativamente:
a) destruir ou danificar a floresta considerada de preservação permanente, 
mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas 
estabelecidas ou previstas nesta lei;
b) cortar árvore em florestas de preservação permanente, sem permissão da 
autoridade competente;

F) D A  P R O T E Ç Ã O  C O N S T IT U C IO N A L  À S TER R A S  IN D ÍG E N A S

1. Conforme já salientado anteriormente, as Áreas Indígenas Apyterewa, Araweté/lgarapé 
Ipixuna e Trincheira Bacajá já foram reconhecidas pelo Poder Público. A autora faz questão 
de salientar, entretanto, que o direito à proteção às terras indígenas e aos recursos naturais 
nelas existentes independe do reconhecimento oficial ou da fase em que se encontre o proces
so administrativo de demarcação das mesmas, nos termos do artigo 25 do Estatuto do índio:

"Art. 25 - O  reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à 
posse permanente das terras por eles habitadas, nos termos do artigo 198 da
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Constituição Federal, independerá de sua demarcação, e será assegurado pelo 
órgão federal de assistência aos silvícolas, atendendo à situação atua! e ao 
consenso histórico sobre a antigüidade da ocupação, sem prejuízo das medi
das cabíveis que, na omissão ou erro do referido órgão, tomar qualquer dos 
Poderes da República." (grifei)

2. As Constituições brasileiras, desde a de 1934, reconhecem aos índios a posse dos 
territórios por eles habitados. Dispunham elas, verbis:

Constituição de 1934
"Art. 129 - Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem 
permanentemente localizados, sendo-lhes no entanto, vedado aliená-las."

Constituição de 1937
"Art. 154 - Será respeitada aos silvícolas a posse das terras em que se achem 
localizados em caráter permanente, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená- 
las".

Constituição de 1946
"Art. 216 - Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se achem 
permanentemente localizados, com a condição de não a transferirem."

Constituição de 1967
"Art. 186 - É assegurada aos silvícolas a posse permanente das terras que 
habitam e reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos natu
rais e de todas as utilidades nelas existentes".

Emenda Constitucional n® 1/69
"Art. 198 - As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos termos em 
que a lei federal determinar, a eles cabendo a sua posse permanente e ficando 
reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas e de todas as 
utilidades nelas existentes".

3. A Constituição de 1988, no entanto, eliminou definitivamente quaisquer dúvidas 
porventura ainda existentes sobre os direitos das comunidades indígenas aos seus territóri
os e recursos naturais, ao reconhecer-lhes "direitos originários sobre as terras que tradicio
nalmente ocupam" e ao definir, com minúcia, o próprio conceito de terra indígena;

"Art. 231 -
§1®- São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas 
em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as im
prescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a sua repro
dução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições." (grifei)

4. Vê-se, portanto, queo ato de reconhecimento e demarcação tem natureza meramen
te declaratória, e não constitutiva, nos termos do parecer do Dr. Carlos Frederico Marés de 
Souza Filho:
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"Essas terras (as indígenas), porém, por força do dispositivo constitucional, 
não dependem do reconhecimento do Poder Público para serem terras indí
genas, inalienáveis e indisponíveis, de tal forma que o ato que as reconhece 
nada mais faz que dar uma declaração do caráter indígena, para conheci
mento de todos, sem outra conseqüência jurídica que ilidir presunção de 
boa-fé em eventuais agressões àquelas terras por particulares" ("O  Processo 
de Demarcação de Terras Indígenas: o Poder Público Federal deve aplicar o 
artigo 231 da Constituição", publicação do CEDI/Museu Nacional, dezembro 
de 1990, pág. 11).

5. Ouçam-se ainda os ensinamentos do Professor josé Afonso da Silva iin "Curso de 
Direito Constitucional Positivo", ed. Revista dos Tribunais, 7- edição, pág. 719):

"Os dispositivos constitucionais sobre a relação dos índios com suas terras e 
no reconhecimento de seus direitos originários sobre elas nada mais fizeram 
do que consagrar e consolidar o indigenato, velha e tradicional instituição 
jurídica luso-brasileira...
... É que, conforme ele mostra, o indigenato não se confunde com a ocupa
ção, com a mera posse. O  indigenato é a fonte primária e congênita da posse 
territorial; é um direito congênito, enquanto a ocupação é título adquirido. O 
indigenato é legítimo por si, "não é um falo dependente de legitimação, ao 
passo que a ocupação, como fato posterior, depende de requisitos que a legi
timem".

6. Como se vê, o direito dos índios à proteção de suas terras e de seus recursos naturais 
está desvinculado do ato de reconhecimento formal do Poder Público, independe de 
legitimação e é protegido pela Constituição, que impõe à União Federal o dever de prote
ger e fazer respeitar todos os bens indígenas (art. 231, capuí). Entre os bens indígenas, está 
o usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes em suas terras 
(art. 39, II, do Estatuto do índio).

X IV  - DA RESP O N SA BILID A D E DAS EMPRESAS M A D EIREIRA S PELA  
REPA R A ÇÃ O  D O S D A N O S AM BIEN TAIS

1. De acordo com a Constituição Federal:

"Art. 225, §3® - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambi
ente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos cau
sados."

2. E a Lei 6.938/81 estabelece que:

"Art. 4® - A  Política Nacional do Meio Ambiente visará:
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar c/ou 
indenizar os danos causados e ao usuário da contribu ição pela uti I ização de 
recursos ambientais com fins econômicos."
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"Art. 14-
§1 ° - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor 
obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar 
os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade..."

3. Vê-se que a lei deixa claro que a aplicação de penalidades administrativas não exclui 
a reparação de danos ambientais determinada pelo Poder Judiciário. Foi estabelecida ainda 
a responsabilidade objetiva pela reparação de danos ambientais, istoé, independentemen
te de verificação de culpa. Nos dizeres de Toshio Mukai:

"Portanto, segundoessetexto, o poluidor é obrigado a indenizar ou reparar os 
danos que causar ao meio ambiente, e a terceiros, desde que tanto o meio 
ambiente como os terceiros deverão ser afetados por sua atividade. Tudo isso 
sem indagação da existência ou não de culpa do poluidor." ("Direito Ambi
ental Sistematizado", Forense Universitária, 1" edição, pág. 60)

4. Portanto, a responsabilidade pela reparação dos danos ambientais causados ao 
patrimônio da União Federal independe de comprovação de culpa. Para a responsabilida
de objetiva, importa unicamente que os réus causaram, com suas atividades, seríssimos 
danos ambientais, comprovados em fartos e extensos relatórios da FUNAI, do IBAMA e da 
Polícia Federal.

5. Saliente-se ainda que a responsabilidade das madeireiras rés pela recomposição 
ambiental das áreas por elas desmatadas é solidária, respondendo as mesmas por uma 
obrigação comum e indivisível. A abertura e utilização sistemática de estradas e a devasta
ção dos recursos naturais das terras indígenas constituem danos insuscetíveis de divisão, e, 
portanto, ensejam responsabilidade conjunta, ou solidária. Como ensina José de Aguiar 
Dias:

"A indivisibilidade do dano, portanto, pode aparecer como conseqüência da 
dificuldade de fixar o montante do prejuízo atribuível a cada um, operando a 
fusão dos dois danos num só e único prejuízo. Seria na verdade injurídico 
beneficiar os autores do ato ilícito com a incerteza que só eles estão em 
condições de desfazer e uma vez que não haja outra solução capaz de aten
der ao imperativo da reparação ao lesado." ("Da Responsabilidade C iv il" , 6" 
ed., V . 2, pág. 514)

6. Portanto, não cabe à associação autora o ônus de especificar a cota ou montante da 
reparação que compete a cada empresa madeireira que atua ilegalmente nas Áreas Indíge
nas Apyterewa, Araweté/lgarapé Ipixuna e Trincheira Bacajá, sendo suficiente a comprova
ção inequívoca de que as três exploram madeira de lei nestas áreas.

7. Os danos ambientais provocados pelas rés são indivisíveis, já que se estendem sobre 
uma mesma e extenssíssima área, que as estradas ilegais existentes nas áreas indígenas 
foram abertas conjuntamente pelas rés, e são por elas utilizadas também conjuntamente. 
Além disso, a exploração de madeira é realizada, de forma clandestina e desordenada, 
pelas rés dentro dos mesmos territórios.



XV - D A  RESPO N SA BILID A D E D A  FU N A I PELA F IS C A LIZ A Ç Ã O  DAS ÂREAS  
IN D ÍG EN A S

1. Apesar de seus próprios relatórios denunciarem a invasão e depredação ilegal dos 
recursos florestais indígenas, a FUNAI não tem cumprido o seu dever legal de proteger e 
fiscalizar as áreas indígenas de forma eficaz e permanente. Os relatórios de seus funcioná
rios locais pedem providências urgentes e imediatas em relação ao voraz desmatamento 
realizado pelas madeireiras, mas não íoi tomada, até o momento, nenhuma medida con
creta que revertesse o grave quadro de espoliação e saque das terras indígenas. O  órgão 
indigenista permanece omisso e inoperante frente ao constante assédio das madeireiras.

2. A  Lei n® 5.371, de 5 de dezembro de 1967, atribuiu à FUNAI as seguintes finalidades: 
"garantir a posse permanente das terras habitadas pelos índios e o usufruto exclusivo dos 
recursos naturais e todas as utilidades nelas existentes" (art. 1 ®, b) e "exercitar o poder de 
polícia nas áreas reservadas e nas matérias atinentes à proteção do índio" (art. 1®, V ll).

3. Já o Estatuto do índio, procurando garantir ao órgão indigenista condições para o 
exercício de suas funções, dispõe, em seu artigo 34: "O  órgão federal de assistência ao 
índios poderá solicitar a colaboração das Forças Armadas e Auxiliares e da Polícia Federal, 
para assegurar a proteção das terras ocupadas pelos índios e pelas comunidades indíge
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nas.

4. Vê-se, portanto, que a FUNAI está se furtando ao cumprimento de obrigações expres
samente previstas em lei, ao permitir que prossigam a invasão e a depredação de áreas 
indígenas.

XVI - DA  RESPO N SA BILID A D E D O  IBAM A PELO  CU M PR IM EN TO  D A  LEI 
AM BIEN TAL

1. Tem sido igualmente omisso o IBAMA, que raramente cumpre os seus deveres legais 
de punir os infratores da legislação ambiental e de garantir a observância dos princípios 
norteadores da Política Nacional de Meio Ambiente.

2. O  Decreto n® 24, de 04 de fevereiro de 1991, que dispõe sobre as ações visando a 
proteção do meio ambiente em terras indígenas, em seus artigos 2® e 4®, atribui ao IBAMA 
a responsabilidade pela "elaboração e execução" de projetos visando o "equilíbrio ecoló
gico das terras indígenas". Os objetivos desses projetos são enumerados de forma clara:

"Art. 2® - . . .
b) recuperação das áreas que tenham sofrido processo de degradação de seus 
recursos naturais;
c) controle ambiental das atividades potencial ou efetivamente modificadoras 
do meio ambiente mesmo daquelas desenvolvidas fora dos limitou Ja s  áreas 
que afetam;

3. Além disso, o IBAMA é o órgão executor da política ambiental do país, de acordo 
com 0 Decreto n® 97.946, de 11 de julho de 1989:



"Art. 1® - O  Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA)... tem como finalidade formular, coordenar, executar e 
fazer executar a política nacional do meio ambiente e da preservação, con
servação e uso racional, fiscalização, controle e fomento dos recursos natu
rais renováveis, e especialmente:
IV - promover e apoiar as ações relacionadas com a conservação e recupera
ção do solo em áreas degradadas;...
X - fazer cumprir a legislação federal sobre meio ambiente e promover a 
fiscalização das atividades de exploração de florestas, flora, fauna silvestre e 
recursos hídricos, visando a sua conservação e desenvolvimento, bem como 
a proteção e melhoria da qualidade ambiental.

4. Já a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, em seu artigo 2®, estabelece que a Política
Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da
qualidade ambiental propícia à vida, observados os seguintes princípios:

"...III - Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;
IV - Proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; 
...V III - Recuperação de áreas degradadas;
IX - Proteção de áreas ameaçadas de degradação."

5. Vê-se, assim, que o autor pretende apenas que o MM. Juízo determine ao IBAMA que 
cumpra as suas atribuições institucionais e legais, punindo os infratores da legislação am
biental e aplicando-lhes as devidas sanções.

XVII - DA RESPONSABILIDADE DA UNIÃO FEDERAL

1. Ressaltem-se ainda a inércia e omissão da União Federal, a quem compete "proteger 
e fazer respeitar" todos os bens das comunidades indígenas (art. 231, capuí da CF) e asse
gurar proteção ao patrimônio público, já que as terras indígenas são bens de domínio da 
União (art. 20, XI, da CF).

2. O  dever da União de proteger as terras indígenas e os recursos naturais nelas existentes 
é concorrente e supletivo ao do órgão indigenista, conforme estabelecem a parte final do art. 
25 da Lei 6.001/73 ("sem prejuízo das medidas cabíveis que, na omissão do referido órgão, 
tomar qualquer dos Poderes da República") e o artigo 36 do mesmo diploma legal:

"Art. 36 - Sem prejuízo do disposto no artigo anterior (que atribui ao órgão 
indigenista o dever de defender judicial e extra-judicialmente os direitos dos 
índios), compele à União adotar as medidas administrativas ou propor, por 
intermédio do Ministério Público Federal, as medidas judiciais adequadas à 
proteção da posse dos silvícolas sobre as terras que habitem." (parênteses e 
grifos nossos)

3. Salienle-se ainda que a Constituição Federal, em seu artigo 23, estabelece a compe
tência da União Federal para "proteger o meio ambiente e combater a poluição em qual
quer de suas formas" e "preservar as florestas, a fauna e a flora".
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X V III - DAS PROVAS

1. Apesar de os fatos estarem provados pela documentação anexa à presente, protesta a 
autora pela produção de novas provas documentais, bem como de prova testemunhal e 
pericial.

XIX  - D A  N ECESSID A D E D E C O N C E S S Ã O  DE M ED ID A  LIM IN AR IN A U D IT A  
ALTERA PARS

1. Encontram-se presentes os requisitos para a concessão de medida liminar inaudita 
altera pars. O  direito aplicável à espécie é de uma clareza m eridiana (fumus boni 
iuris) e está comprovado que o meio ambiente já vem sofrendo danos gravíssimos, 
irreversíveis e irreparáveis, e que estes danos pioram e se agravam a cada dia [periculum  
in mora).

2. A  abertura de estradas clandestinas em áreas florestais constitui, por si só, seríssima 
infração ambiental, que possibilita outras atividades predatórias desenvolvidas pelas ma
deireiras e estimula o ingresso de terceiros não-autorizados nas áreas em questão.

3. Além de já ter sido o mogno {"Swietenia Macrophylla K in f )  incluído na Lista Oficial 
do IBAMA de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção - o que significa que a 
sua sobrevivência está ameaçada se persistir a sua exploração predatória, é certo que o 
reflorestamento das áreas já desmatadas é extremamente difícil. Segundo estudos desen
volvidos por especialistas, as tentativas de cultivar o mogno não foram bem sucedidas até 
agora, e a espécie apresenta um nível de regeneração natural muito baixo, sendo necessá
rios no mínimo 40 anos ou mais para que as plantações de mogno alcancem a maturidade 
("Conservação do Mogno: Situação e Perspectivas", Bruce Rodan, Adrian Newton, Adalberto 
Veríssimo, doc. 53, págs. 2, 8 e 9).

4. A  devastação das florestas de mogno existentes nas terras indígenas afeta e compro
mete diretamente todo 0 ecossistema regional. Segundo pesquisas técnicas, cada árvore de 
mogno retirada da floresta danifica uma area de aproximadamente 1.450 metros quadra
dos. Esta devastação vai muito além do mogno, já que aproximadamente 28 árvores de 
outras espécies são danificadas para cada árvore de mogno retirada ("Impactos da Explora
ção de uma Espécie de Alto Valor na Amazônia Oriental: o caso do Mogno"; Tarifa, R., 
Uhl, C ., Barreto, P., Veríssimo, A).

5. Portanto, a cada dia que passa, aumentam os desmatamentos e as lesões irreversíveis 
ao patrimônio público e ao/lab/íaf natural dos índios Assurini, Araweté, Parakanâ e Xicrim, 
sendo fundamental a adoção de medidas urgentes e imediatas.

6. Saliente-se ainda o gravíssimo risco de que as empresas madeireiras rés, ao tomarem 
conhecimento da presente ação, patrocinem a rápida extração das madeiras nobres ainda 
existentes nas referidas áreas indígenas, utilizando-se dos equipamentos, prepostos e de 
toda a base de apoio que mantêm atualmente nas áreas. Assim, a concessão de medida 
liminar inaudita altera pars justifica-se também em face da concreta possibilidade de os 
réus, sendo citados, a tornarem ineficaz.
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7. A  jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica em reconhecer a necessidade de 
0 ju iz , na ação civil públ ica, adiantar a prestação jurisdicional para evitar dano irreparável. 
Destaque-se, a respeito, recente pronunciamento do TRF da 1" Região, proferido em 
15 .09 .92 , ao julgar o Agravo de Instrumento n- 0118152 (Relator Juiz Eustáquio Nunes 
da Silveira):

(ementa:)
" 1 ...

2. Liminar satisfativa. Como na ação de que se trata pode-se cuidar, também, 
da proteção ao patrimônio público, ao melo ambiente e outros interesses 
difusos, é evidente que ocorrerá, às vezes, a necessidade de o juiz adiantar a 
prestação jurisdicional, para evitar dano irreparável. Pode-se, por exemplo, 
pedir a interrupção de uma obra danosa ao meio ambiente, ou de atividades 
de uma fábrica, ou a alienação de uma obra de grande valor estético, exigin- 
do-se, conforme as circunstâncias, a pronta e eficaz intervenção do jud iciá
rio. Para que se evite o fato consumado, impedido que estivesse o ju iz de 
adiantar a satisfação do pedido, a sua decisão íinal, se deferitória, seria, a 
mais das vezes, inócua, pela ocorrência de efeitos irreversíveis do ato ou fato 
impugnado. Outra não pode ser a interpretação do artigo 12 da Lei 7.347, de 
24.07.85, que prevê a concessão de mandado liminar, devendo ser conjugada 
com a do art. 4 da mesma lei, que estipula hipótese de ação cautelar, exata
mente para, inclusive, evitar o dano ao meio-ambiente, ao consumidor, aos 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e, 
agora, também a outros interesses coletivos e difusos.

Se, ao contrário, o objeto da ação é o cumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer, é perfeitamente possível o adiantamento da prestação, para evi
tar-se 0 dano, aliás, outra interpretação retiraria, de vez, o escopo da lei, a 
sua ralio legis, porque ocorreriam situações em que seria impossível evitar-se 
o dano, não fosse o poder cautelar do ju iz ..."  (grifos nossos)

XX - D O  P ED ID O

1. Diante do exposto, e com base no artigo 12 da Lei 7.347/85, requer a autora seja 
concedida medida liminar inaudita altera pars para o íim de:

a) determinar a interdição das estradas abertas pelas madeireiras rés nos trechos em 
que elas atravessam as Áreas Indígenas Apyterewa, Araweté/lgarapé Ipixuna e Trincheira 
Bacajá, (especialmente a estrada principal, conhecida localmente como "Estrada da Peracchi" 
e todos os seus ramais), bem como das pistas de pouso instaladas clandestinamente dentro 
destas áreas indígenas;

b) determinar à FUNAI e ao IBAMA que instalem, dentro do prazo de 10 dias, barreiras 
de vigilância nos pontos em que as referidas estradas adentram territórios indígenas (espe
cialmente aquele localizado no extremo sul da Área Indígena Apyterewa), a íim de impedir 
o trânsito c ingresso, nestes territórios, de quaisquer pessoas ou veículos não autorizados, 
determinando-se ao IBAMA que aplique todas as sanções inerentes ao seu poder de polícia



ambiental, com a lavratura de autos relativos às infrações lesivas ao meio ambiente e apre
ensão de produtos ilegais;

c) notificar o Departamento de Polícia Federal para que preste à FUNAI e ao IBAMA 
toda a assistência necessária à execução das tarefas descritas acima;

d) determinar às madeireiras rés que retirem, dentro do prazo de 10 dias, os seus acam
pamentos, esplanadas e quaisquer outras instalações de apoio à extração de madeira, bem 
como os seus prepostos, das Áreas Indígenas Araweté/lgarapé Ipixuna e Apyterewa e Trin- 
cheira Bacajá;

e) cominar aos réus multa por dia de atraso no cumprimento das medidas requeridas 
acima, nos termos do art. 11 da Lei 7.347/85.

2. Ao íinal da ação, requer-se seja transformada em definitiva a medida liminar postula
da nos itens acima, para o fim de:

a) determinar a interdição definitiva e permanente das estradas abertas pelas madeirei
ras rés nos trechos em que elas atravessam as Áreas Indígenas Apyterewa, Araweté/lgarapé 
Ipixuna e Trincheira Bacajá (especialmente a estrada principal, conhecida localmente como 
"Estrada da Peracchi", e todos os seus ramais), bem como das pistas de pouso instaladas 
clandestinamente dentro destas áreas indígenas;

b) determinar à FUNAI e ao IBAMA que exerçam permanente vigilância sobre as Âreas 
Indígenas Apyterewa, Araweté/lgarapé Ipixuna e Trincheira Bacajá, mantendo-as livres de 
quaisquer ocupantes não-autorizados, acampamentos, esplanadas e quaisquer instalações 
de apoio a atividades que possam provocar danos ambientais às referidas áreas;

c) determinar à FUNAI e ao IBAMA quemantenham as barreiras de vigilância requeridas 
no pedido liminar até a conclusão definitiva dos trabalhos de recomposição ambiental das 
áreas indígenas (item d);

e, finalmente:

d) condene as empresas PERACCHI, M AGINCO  e IMPAR a arcar com todos os custos e 
despesas com a elaboração e execução de plano de recomposição ambiental das Áreas 
Indígenas Araweté, Apyterewa e Trincheira Bacajá, que deve ficar a cargo do IBAMA e ser 
acompanhado pela FUNAI, nos termos do Decreto n® 24, de 4 de fevereiro de 1991.

3. Salienta o autor, finalmente, que, de acordo com o artigo 18 da Lei n® 7.347/85, que 
disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, 
"não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras 
despesas". Portanto, está a associação autora dispensada do adiantamento de quaisquer 
despesas processuais.

4. Atribuindo o valor de Cr$ 500.000,00 à causa, requer a intimação do Ministério 
Público Federal para acompanhar o presente feito, a citação dos réus, através de seus
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representantes legais (que deverá ser feita através de carta precatória no caso dos três últi
mos réus) para, se quiserem, contestar o pedido, sob pena de confesso, e que ao final, seja 
0 pedido julgado totalmente procedente, com a condenação dos réus no pagamento de 
custas judiciais e honorários advocatícios.

Termos em que,
Pede deferimento.

Brasília, 13 de janeiro de 1993

juliana Ferraz R. Santilli Ana Valéria do Nascimento Araújo
OAB (DF) 10.123 OAB (RJ) n® 53.573

Raimundo Sérgio Barros Leitão 
OAB (CE) n® 5.666

D o c. 2 :  \ im iiw r proferida pcl.i ju íza  da 4 ' Vara f-edcrat determin«indu 
a interdição das trcs áreas indígenas

JU ÍZ O  FED ER A L  D A  Q U A R T A  V A R A

JU ÍZ A : DR" SELEN E M A R IA  D E A LM E ID A  
D IR E T O R  D E S E C R ETA R IA : B EL . L U IZ  D E SA LES N ETO  
EX P E D IEN T E  D O  D IA  15 D E JA N E IR O  DE 1993

No processo abaixo foi prolatada a seguinte decisão:

9 3 .26 7-8  A Ç Ã O  C IV IL  P Ú B L IC A
A U T O R : N Ú C LE O  D E D IR E IT O S  IN D ÍG EN A S
A D V O G A D A : JU L IA N A  FER R A Z  D A  R O C H A  SA N T ILL I
R ÉU S : U N IÃ O  FED ER A L E O U T R O S

D ESP A C H O

Núcleo de Direitos Indígenas ajuíza ação civil pública contra a União Federal, a FUNAI ■ 
Fundação Nacional do índio, o IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur
sos Naturais Renováveis, a Exportadora Perachi Ltda., a Madeireira Araguaia S/A Indústria 
Comércio e Agropecuária (MAGINCO) e a Indústria Madeireira Paraense Agropecuária Ltda. 
(IMPAR). Afirma que as áreas indígenas Apyterewa, Araweté/lgarapé Ipixuna e Trincheira 
Bacajá, declaradas de posse permanente dos índios, estão tendo suas florestas devastadas



pelas empresas madeireiras Perachi, Maginco e Impar, estas construíram estradas e pistas 
de pouso que facilitam o escoamento da madeira extraída ilegalmente, principalmente 
mogno. D iz a Autora que não é de hoje que as madeireiras rés se locupletam ilicitamente 
às custas dadevastação do meio ambiente do patrimônio público. No dia 20 de abril de 88, 
dois funcionários da FUNAI,JoséCom ese Henrique Estevem, e16 índios flagraram prepostos 
das rés PERACCHI e M AGIN CO  retirando madeira da Área Araweté/lgarapé Ipixuna, nas 
proximidades do Igarapé Teimoso. Encontraram também uma pista de pouso aberta pelos 
madeireiros, que se tornou conhecida por "Santo Antônio" (docs. 11 e 12), e apreenderam 
armas e duas moto-serras. Afirma que diante da ampla divulgação que o caso teve na 
imprensa local (doc. 13), os Srs. Idacir Peracchi, sócio da Exportadora Peracchi, e Darci 
Remor, gerente da Madeireira Araguaia (M AGINCO), procuraram a FUNAI em 24-05-88, 
preocupados com os seus "elevados investimentos" e propondo uma indenização pela 
enorme quantidade de madeira que reconheceram ter retirado das áreas indígenas. Alega
ram ter invadido as áreas indígenas por desconhecimento de seus limites. (Na verdade, as 
áreas Araweté e Apyterewa já haviam sido interditadas pelas Portarias PP n® 4.101 e 3.632, 
de 30-12-87 e 06-11 -87, respectivamente (docs. 14 e 15), que vetavam expressamente o 
ingresso de pessoas não-autorizadas dentro das áreas delimitadas). Informa que em 11 -11 - 
88, a FUNAI resolveu, então, fazer um "acordo" com as madeireiras, formalizado em ata 
(doc. 16), através do qual a M AGINCO  se comprometeu a pagar indenização correspon
dente a 480,40 m’ de toras e a PERACCHI o correspondente a 6.480 m* retirados das duas 
áreas indígenas. As próprias madeireiras reconheceram ter retirado 7.500 m" de mogno, o 
equivalente a cerca de 1.500 árvores!! (Isto sem levar em consideração a enorme quanti
dade que, reconhecidamente, já havia sido retirada quando foi feita a medição das toras). 
D iz a Autora que através desse acordo, a FUNAI e as madeireiras tentaram descaracterizar 
0 que é um contrato de venda de mogno de terras indígenas. Na verdade, a FUNAI simples
mente acabou vendendo às madeireiras o mogno que elas haviam extraído ilegalmente das 
áreas indígenas. Alega que esse acordo, formalizado em ata assinada pelas próprias madei
reiras e pela FUNAI, é uma prova irrefutável das gravíssimas infrações ambientais pratica
das pelos réus. Mais do que isso, é a confissão, por parte das empresas madeireiras, de que 
extraíram 7.500 m" de mogno de florestas sujeitas ao regime de preservação permanen
te!!! Afirma que o acordo de 88 foi tão vantajoso para as madeireiras que elas resolveram 
continuar a retirar mogno das áreas indígenas. Afinal de contas, as fiscalizações feitas pela 
FUNAI e pelo IBAMA eram - e continuam a ser - tão raras... E, mesmo sendo flagradas 
cortando toras dentro das áreas indígenas, descobriram que a maior penalidade que sofre
riam seria o pagamento de uma indenização irrisória à FUNAI. O  crime compensaria em 
qualquer hipótese. Vários relatórios da FUNAI dão conta de que a extração ilegal de ma
deira das áreas indígenas não foi interrompida em nenhum momento, apesar das promes
sas em contrário das madeireiras. Conclui que as madeireiras têm pleno conhecimento de 
que extraem madeira de áreas indígenas, com limites claramente definidos, e da ilegalida
de dessa atividade e da ocupação de terras indígenas por terceiros não-autorizados. Não 
obstante, insistem e persistem em usurpar a posse indígena e dilapidar o meio ambiente e 
0 patrimônio público, constitucionalmente protegidos. Assevera que não houve estudo 
prévio de impacto ambiental que possibilitasse a exploração de seus recursos florestais, tal 
estudo é uma exigência constitucional (art. 225, IV da CF de 1988). Menciona que o IBAMA 
foi omisso, pois não cumpriu os seus deveres legais de punir os infratores da legislação 
ambiental e de garantir a observância dos princípios norteadores da Política Nacional do 
Meio Ambiente. Sustenta que houve inércia e omissão da União Federal que deveria prote-
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ger e fazer respeitar todos os bens das comunidades indígenas (art. 231, caput da CF) e 
assegurar proteção ao patrimônio público, já que as terras indígenas são bens de domínio 
da União (art. 20, XI da CF de 1988). Alega que os índios tem o usufruto exclusivo das 
riquezas naturais existentes em suas terras, e não pode a FUNAI, sob qualquer pretexto ou 
justificativa, admitir que terceiros as explorem, em detrimento do meio ambiente e do 
patrimônio público. Afirma que esse acordo demonstra claramente que a depredação ile
gal do patrimônio público e os crimes ambientais são práticas freqüentes e reiteradas das 
rés que, até o momento, permanecem absolutamente impunes, e já contaram, inclusive, 
com 0 beneplácito do próprio órgão tutor dos interesses indígenas, a FUNAI, e do órgão 
de proteção ambiental, o IBAMA, que se omitiu no caso. Esse acordo - repita-se mais uma 
vez - é, acima de tudo, a confissão das gravíssimas infrações ambientais praticadas pelos 
réus. É a confissão de que dilapidaram e devastaram o patrimônio público, cortando 1.500 
árvores de terras públicas, de domínio da Uniào Federal. A  autora esclarece que não pre
tende 0 autor discutir, no âmbito de uma ação civil pública, os danos patrimoniais causa
dos às comunidades indígenas, detentoras do direito de usufruto exclusivo sobre as rique
zas naturais existentes em suas terras. Os danos de natureza patrimonial serão objeto de 
competente ação indenizatória, que as próprias comunidades indígenas pretendem ajuizar 
para ressarcir-se dos prejuízos que lhe foram causados por este acordo, ilegítimo e ilegal. O 
que 0 autor pretende, através da presente ação, é responsabilizar as rés pelos danos causa
dos ao meio ambiente e ao patrimônio público. De acordo com a Lei 6.938/81, o meio 
ambiente constitui "patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, ten
do em vista o uso coletivo." (art. 2-, I), e segundo a Constituição Federal, artigo 225, o 
"meio ambiente ecologicamente equilibrado" constitui "bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida". Portanto, constitui direito legítimo e inquestionável 
da associação autora buscar a responsabilização das rés pelos danos que causaram ao 
meio ambiente e a terras públicas.

A  autora mostra (através de fotos que anexou à petição inicial) que as empresas madeireiras 
abriram, dentro dos territórios indígenas, uma extensa estrada, que corta as áreas Apyterewa, 
Araweté e Trincheira, e espalha diversos ramais e picadas por estes territórios. D iz a autora 
que essa estrada e seus desdobramentos se prestam, única e exclusivamente, à penetração 
clandestina nos territórios indígenas, bem como ao escoamento da madeira extraída ilegal
mente. Alega que também estão instalados em territórios indígenas pistas de pouso clan
destino, acampamentos, esplanadas, de onde as madeireiras comandam o esbulho genera
lizado e desenfreado ao meio ambiente e ao patrimônio público. O  fundamento do pedido 
de liminar é, em tese, também relevante vez que o art. 3®, § 2® do Código Florestal determi
na que as florestas que integram o patrimônio indígena ficam sujeitas ao regime de preser
vação permanente. Por sua vez o art. 231, nos § 2® e 6®, da CF dispõe que as terras ocupa
das pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo 
das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Depois, são nulos os atos que 
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a possédas terras a que se refere o art. 231 da 
CF. O  art. 18 do Estatuto do índio (Lei 6.001/73) diz que as terras indígenas não poderão ser 
objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou negócio jurídico. Ora, a abertura de estra
das clandestinas em áreas florestais constitui, por si só, grande infração ambiental, uma vez 
que possibilita outras atividades predatórias desenvolvidas pelas madeireiras e estimula o



ingresso de terceiros não autorizados nas áreas em questão. O  mogno (Swientenia 
Macrophylla King) está incluído na lista oficial do IBAMA como espécie da flora brasileira 
ameaçada de extinção. O  reflorestamento do mogno é difícil e a espécie apresenta uma 
regeneração muito baixa, sendo necessários 40 anos para que as plantações de mogno 
alcancem a maturidade. Outro fato relevante é que a devastação das florestas de mogno 
existentes nas terras indígenas afeta e compromete o ecossistema regional. Cada árvore de 
mogno retirada da floresta danifica uma área de 1.450 m". Todos os fatores, num juízo 
sumário e provisório que faço diante dos fatos narrados e farta documentação anexada pela 
autora, leva a crer que os desmatamentos estão causando lesões irreversíveis ao patrimônio 
público e ao habitat natural dos índios Assurini, Araweté, Parakanâ e XIKRIM e urge que 
sejam tomadas medidas imediatas. Assim, com fundamento no artigo 12 da Lei 7.347/85 
defiro a liminar para: (a) interditar as estradas abertas pelas madeireiras rés nos trechos em 
que elas atravessam as Áreas Indígenas Apyterewa, Araweté/lgarapé Ipixuna e Trincheira 
Bacajá, (especialmente a estrada principal, conhecida localmente como "Estrada Perachi" 
e todos os seus ramais), bem como das pistas dc pouso instaladas clandestinamente dentro 
destas áreas indígenas; (b) ordenar à FIJNAI e ao IBAMA que instalem, dentro do prazo de 
10 dias, barreiras de vigilância nos pontos em que as referidas estradas adentram territórios 
indígenas (especialmente aquele localizado no extremo sul da Área Indígena Apyterewa), a 
fim de impedir 0 trânsito e ingresso, nestes territórios, de quaisquer pessoas ou veículos não 
autorizados, e determino ao IBAMA que aplique todas as sanções inerentes ao seu poder de 
polícia ambiental, com a lavratura de autos relativos às infrações lesivas ao meio ambiente 
e apreensão de produtos ilegais; (c) notifique-se o Departamento de Polícia Federal para 
que preste à FUNA! e ao IBAMA toda a assistência necessária à execução das tarefas des
critas acima; (d) ordeno às madeireiras rés que retirem, dentro do prazo de 10 dias, os seus 
acampamentos, esplanadas e quaisquer outras instalações de apoio à extração de madeira, 
bem como os seus prepostos, das Áreas Indígenas Araweté/lgarapé Ipixuna e Apyterewa e 
Trincheira Bacajá; (e) comino às madeireiras rés multa de Cr$ 10.000.000,00 por dia de 
atraso no cumprimento das medidas determinadas acima, nos termos do art. 11 da Lei 
7.347/85. independentemente da multa cominatória prevista no art. 11 da Lei 7.347 para 
caso de descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, a resistência dolosa à ordem 
judicial é crime de desobediência ou prevaricação, dependendo da qualidade do infrator.
E esse ju ízo , a despeito da sanção cível para o descumprimento da obrigação de fazer que 
está ordenando aos réus, não olvidará de aplicar a lei penal se houver violação à lei penal.
A Polícia Federal, em caso de desobediência por parte de proprietários e/ou prepostos das 
madeireiras rés, deve prender em flagrante o infrator e o auto de prisão cm flagrante dará 
início ao inquérito policial. Citem-se e intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 1993.

(a) SELENE MARIA DE ALMEIDA juíza Federai da 4" Vara.
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D»r. Conlra-ra/õe^ apresentadas pelo NDI ao Agravo da Perachi

Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal da 4- Vara no Distrito Federal

Agravo de Instrumento n- 93.0090115-0

NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS, associação civil sem íins 
lucrativos, com sede em Brasília, no Setor Comercial Sul, Quadra 06, Ed. José Severo, sala 
303, inscrita no CGC/MF sob o n® 03658093/0001 -34, constituída em conformidade com a 
legislação c ivil, com seus atos constitutivos registrados no Cartório do 1 ® Ofício de Registro 
C ivil das Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, sob o n® 1574, no livro A n® 02, em 01/12/88 
vem, nos autos do Agravo de Instrumento em epígrafe, em que é agravado, sendo agravan
te a Exportadora Perachi, apresentar as suas razões de agravado, dentro do prazo legal, e 
requerer a V . Exa. se digne determinar a sua juntada aos autos, para os íins de direito.

Termos em que,
Pede deferimento.

Brasília, de abril de 1993

Juliana Ferraz R. Santilli Raimundo Sérgio Barros Leitão
O A B (D F)1 0 .123  O A B (C E)5 .666

Ana Valéria do Nascimento Araújo
OAB (RJ) 53.573
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Agravo de Instrumento n® 93.0090115-0 
Agravante: Exportadora Perachi 
Agravado: Núcleo de Direitos Indígenas

RA ZO ES DE A G R A V A D O

1. Nenhum reparo merece o respeitável despacho ora impugnado, que concedeu medida 
liminar determinando à madeireira ré, ora agravante, que retirasse seus acampamentos, 
esplanadas e outras instalações de apoio à extração de madeira dedentro das Áreas Indíge
nas Araweté/lgarapé Ipixuna, Apyterewa e Trincheira Bacajá.

2. Num gesto de coragem e de demonstração de Independência do Poder judiciário, a
MMa. ju íza determinou aos invasores de áreas indígenas já demarcadas que retirassem os 
seus acampamentos de dentro dos territórios indígenas, impedindo, desta forma, que a 
madeireira Perachi continuasse a se enriquecer ilicitamente às custas da devastação do 
patrimônio público, através da exploração ilegal de mogno.

3. É importante salientar que as áreas indígenas em questão já estão todas reconhecidas 
pelo Poder Público, através de portarias de identificação do Presidente da FUNAI e de 
portarias de delimitação e demarcação do ministro da Justiça, Célio Borja - atos adminis
trativos anexados aos autos e trasladados para o Agravo de Instrumento.

4. A  irreparável decisão proferida pela MMa. Juíza da 4" Vara Federal do DF se fundamen
tou em fartos, extensos e detalhados relatórios de órgãos oficiais: da FUNAI, do IBAMA e 
do Departamento de Polícia Federai, que, em operações de fiscalização, flagraram, diver
sas e reiteradas vezes, a madeireira Perachi e seus prepostos fazendo o corte ilegal de 
madeira dentro dos limites das áreas indígenas.

5. O  IBAMA lavrou diversos Autos de Infração (anexados aos Autos) e Termos de Apreen
são e Depósito das enormes quantidades de madeiras apreendidas no interior das áreas 
indígenas, na presença de agentes da Polícia Federal e de agentes da FUNAI, que também 
apresentaram detalhados relatórios sobre outras operações de fiscalização em que volta
ram a flagrar prepostos da madeireira Perachi explorando mogno no interior das áreas 
indígenas.

6. Os graves e irreversíveis danos causados pelas atividades ilícitas da madeireira Perachi 
em terras indígenas também são descritos, com detalhes, nos relatórios oficiais referidos 
acima, trasladados para a formação do Agravo de Instrumento.

7. A devastação das riquezas naturais existentes nas terras indígenas atingem níveis insu
portáveis e a irreversibiiidade dos danos provocados exige medidas urgentes. Para se ter 
uma idéia, a cada ano, 60.000 m" de mogno são extraídos das áreas indígenas Araweté, 
Apyterewa e Trincheira Bacajá. Portanto, a cada dia, cerca de 164 m̂  dc mogno são corta
dos e perdidos, para sempre, só dentro destes três territórios indígenas. Esses são apenas 
alguns dos dados revelados pelo levantamento realizado por engenheiros florestais, "Avalia
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ção dos Danos causados pela Exploração Madeireira nas Áreas Indígenas Araweté/lgarapé 
Ipixuna, Apyterewa e Trincheira Bacajá" (FUNAI/CEDI, 93, anexado aos Autos).

8. A  documentação oficial anexada à inicial, aliada à comprovação de que as áreas indíge
nas Araweté e Apyterewa já se encontram demarcadas, por portaria do ministro da justiça, 
Célio Borja, forneceram à MMa. Juíza os elementos necessários à concessão da medida 
liminar: o fumus boni juris, caracterizado pela ilegalidade expressa do desenvolvimento 
de atividades florestais dentro de áreas indígenas, e o periculum in mora, evidenciado 
pela urgente necessidade de suspensão do corte ilegal e predatório de madeira de lei de 
terras indígenas dada a irreparabilidade dos danos e prejuízos provocados por esta ativi
dade.

9. Basicamente, a agravante argumenta que mantém projetos de exploração florestal e de 
"reflorestamento" dentro da área indígena Apyterewa e que possui títulos de propriedades 
incidentes sobre a mesma. Argumenta que a liminar concedida pela MMa. juíza da 4" Vara 
lhe acarretará "danos de difícil reparação", pois terá que abandonar o "projeto de reflores
tamento" e o rebanho bovino que mantém dentro da área indígena.

10. Esquece-se a Agravante, no entanto, que a exploração florestal em áreas indígenas é 
expressamente proibida pelo Código Florestal (art. 3®, §2®), e que quaisquer títulos de pro
priedade incidentes sobre áreas indígenas são nulos de pleno direito, e não produzem 
efeitos jurídicos conforme a Constituição Federal (art. 231, §6®) e reiterada jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal, que será citada mais adiante.

11. Portanto, nenhum amparo jurídico tem a pretensão da agravante de reformar a decisão proferi
da pela MMa. juíza da 4- Vara Federal no DF, que se baseou em farta e robusta comprovação factual 
e se fez acompanhar de extensa fundamentação jurídica, dando eficácia prática aos dispositivos 
constitucionais que garantem às comunidades indígenas o direito de usufruto exclusivo sobre as 
riquezas naturais existentes nas suas terras (art. 231, §3° da CF).

I - D AS FALSAS A LEG A Ç Õ ES  A D U Z ID A S  PELA A GRAVAN TE

1. A agravante faz diversas afirmações falsas em sua petição de Agravo, a íim de 
deliberadamente induzir a erro os digníssimos julgadores, conforme se demonstrará a seguir.

2. É enganosa a afirmação da agravante de que a liminar concedida pela MMa. Juíza da 4" 
Vara Federal lhe acarretará danos de difícil reparação até o julgamento final da ação, eque 
por isso deve ser suspensa.

3. Em ofício e rádio dirigidos ao presidente da FUNAI em Brasília, o administrador da 
FUNAI em Altamira (PA), Benigno Pessoa Marques, informa que a equipe da FUNAI que 
estava acampada nos limites das Áreas Indígenas Apyterewa e Ipixuna, dando cumprimen
to à decisão judicial da MMa. Juíza da 4- Vara:

"constatou que a Exportadora Perachi retirou os seus empregados, bem como 
os seus pertences em caminhões, e animais (o gado saiu tocado), de dentro 
da Área Indígena Apiterewa, tendo d e p o is  retornado à área", (grifo nosso).
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4. Ora, se a Perachi já havia retirado o seu rebanho da área indígena, bem como seus 
empregados e outros pertences, em cumprimento à liminar, como pode alegar que a deci
são lhe causará danos de difícil reparação se for mantida?

5. Tanto a decisão não lhe causa nenhum dano de difícil reparação que a própria empresa 
madeireira já a havia cumprido, sem qualquer dilapidação irreversível de seu patrimônio. 
Como informa o ofício da FUNAI, o "gado saiu tocado" e os empregados em caminhões. 
Mais tarde, beneficiando-se dos efeitos de suas falsas alegações (através da concessão de 
liminar para dar efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento), a Perachi simplesmente 
retornou à área.

6. Ademais, o próprio engenheiro florestal responsável pelo projeto de manejo florestal da 
Perachi, Sr. André Silva, admitiu à FUNAI que, por razões técnicas, "tem havido uma perda 
de 70% das mudas plantadas" no projeto de reflorestamento que a empresa mantém dentro 
da área indígena - (conforme pág. 18 do relatório da equipe de engenheiros florestais respon
sáveis pelo levantamento "Avaliação de Danos Causados pela Exploração Madeireira nas 
Áreas Indígenas Araweté/lgarapé Ipixuna, Apyterewa e Trincheira Bacajá, Pará").

7. A afirmação do engenheiro florestal da Perachi de que há uma perda natural de 70% das 
mudas no projelo dc reflorestamento da empresa, demonstra não só o absoluto fracasso do 
empreendimento, como também a falsidade da empresa de que a decisão da MMa. juíza 
da 4" Vara Federal "representaria perda inestimável" para a empresa. Tanto isso não é 
verdade que os engenheiros florestais se retiraram da área, dando cumprimento à liminar, 
voltando apenas vários dias depois, sem qualquer "perda inestimável".

8. Se a medida liminar já havia sido cumprida pela agravante, que tomou as providências 
afim  de evitar qualquer dano - ou seja, simplesmente retirando seus empregados, seu gado 
e seus animais da área, sem qualquer dificuldade, pois o fez em poucos dias - não se pode 
falar em risco de danos irreparáveis, a justificar a suspensão da liminar concedida pela 
MMa. juíza da 4" Vara Federal no DF.

9. Na verdade, os danos irreparáveis sâo causados ao patrimônio público, já que as terras 
indígenas são bens de domínio da União (CF, art. 20, XI), e a devastação de seus recursos 
florestais atinge ritmo crescente e assustador. A permanência da madeireira Perachi na área 
indígena e a continuação do corte desenfreado e predatório de madeira dentro dc seus limites 
tornará inviável e inexeqüível o objeto final da ação - a recuperação ambiental da área.

10. Foi exatamente por esta razão que a MMa. juíza concedeu a medida liminar, determi
nando a interdição das estradas abertas pelas madeireiras dentro das áreas indígenas e que 
as madeireiras se retirassem dos territórios indígenas. Sem a suspensão imediata das ativi
dades madeireiras predatórias desenvolvidas dentro das áreas indígenas, impossível será 
reverter, mais tarde, a devastação provocada.

II - A LIMINAR SÓ AFETA A AGRAVANTE PORQUE ESTÁ 
ILEGALMENTE INSTALADA EM ÁREA INDÍGENA

1. Inicialmente, é importante salientar que a liminar deferida pela MMa. Juíza da 4" Vara 
Federal determinou que a agravante e duas outras madeireiras rés "retirassem seus acam



pamentos, esplanadas, e quaisquer outras instalações de apoio à extração de madeira, bem 
como os seus prepostos, das Áreas Indígenas Araweté/lgarapé Ipixuna, Apyterewa e Trin
cheira Bacajá".

2. Portanto, a decisão só atinge a agravante se ela estiver ilegalmente instalada dentro de 
uma dessas áreas indígenas. Se a agravante não estivesse instalada dentro de nenhuma 
dessas áreas indígenas, não haveria por que alegar que a decisão está lhe causando "lesões 
de difícil reparação". As "lesões de difícil reparação", são, na verdade, causadas peia 
suspensão das atividades ilícitas desenvolvidas pela agravante em terras indígenas. O  que 
a liminar suspendeu foí o enriquecimento ilícito da agravante • nada mais.

3. Além disso, a agravante apresenta, inoportunamente, uma extensa lista de benfeitorias - 
supervalorizadas e distorcidas - supostamente realizadas por ela dentro dos limites da Área 
Indígena Apyterewa, dando-lhes valores monetários. Ora, compete à União Federal, e não 
às comunidades indígenas, indenizar as benfeitorias realizadas por ocupantes de terras indíge
nas que consigam comprovar boa-fé, nos termos do art. 231, §6®, da Constituição Federal. 
Nenhuma oportunidade jurídica tem a discussão de valor de benfeitorias no âmbito de uma 
ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente.

4. É evidente, entretanto, que a agravante dificilmente conseguirá comprovar ocupação de 
boa fé, porque se manteve - e se mantém - na área indígena, explorando ilegalmente ma
deira, mesmo depois de ter conhecimento do caráter indígena da área, através da publica
ção das portarias do Presidente da FUNAI, em dezembro de 1991, e do Ministro da Justiça, 
em maio de 92.

III - A ÁREA INDÍGENA APYTEREWA JÁ ESTÁ DEMARCADA POR 
PORTARIA DO MINISTRO DA JUSTIÇA CÉLIO BORJA

1. Entre as diversas alegações falsas que a agravante faz em sua petição de Agravo, está a de 
que a Área Indígena Apyterewa não tem seus limites definidos, por não estar demarcada.

2. A  Área Indígena Apyterewa está administrativamente demarcada por portaria do Minis
tro da Justiça Célio Borja publicada no D .O .U . de 29 de maio de 1992, que estabelece, 
com absoluta precisão, os limites da Área Indígena Apyterewa, sua extensão, seu perímetro 
e suas coordenadas geográficas.

3. A  Área Indígena Apyterewa já havia sido identificada por ato do Presidente da FUNAI, 
Sydney Possuelo, publicado no Diário Oficial da União de 10 de dezembro de 1991, que 
estabeleceu os seus precisos limites em detalhado e técnico memorial descritivo, plena
mente aprovado pela portaria do Ministro da justiça.

4. A  portaria do ministro da justiça Célio Borja não só delimitou a Área Indígena Apyterewa 
como também proibiu o ingresso, o trânsito e a permanência dc pessoas ou grupos de não 
índios dentro do perímetro que especifica.

5. Diante disso, é absurda a alegação da agravante de que não estão definidos os limites da 
Área Apyterewa. A  impetrante age de má-fé, pois fica evidente que conhece os claros e
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precisos limites da Área Indígena Apyterewa, quando afirma, em sua petição de Agravo, 
que quando a área foi inicialmente interditada, em 1987, através de portaria da FUNAI, 
"pelas coordenadas geográficas constantes nessa portaria de interdição sua fazenda não foi 
atingida". Afirma ela que "sua" fazenda passou a ser "alcançada" quando foi publicada a 
portaria do ministro da Justiça.

6. Ora, se a impetrante afirma que os limites da área indígena "não são claros" e não estão 
"definidos", como pode asseverar que a "sua" fazenda foi "alcançada" pela portaria do 
ministro da Justiça de 92? Se realmente não estivessem definidos os limites, não teria ela 
condições de aferir se a "sua" fazenda foi ou não alcançada pelos atos oficiais que delimi
taram a Área Indígena Apyterewa.

7. Além disso, 0 termo "fazenda" nãoé o mais adequado para qualificar os acampamentos 
de madeira, com moto-serras e outros maquinários usados no corte de madeira, as esplanadas 
de toras e pistas de pouso que a agravante mantém na área - e que servem, unicamente, 
para a exploração ilegal de madeira em uma área indígena reconhecida e delimitada pelo 
Ministro da Justiça, Célio Borja.

8. De má-fé, a agravante cita trechos de relatórios da FUNAI que se referem a situações e 
dúvidas existentes antes da publicação das portarias da FUNAI e do ministro da Justiça 
que definiram os limites das áreas indígenas.

9. Logicamente, com a publicação dos atos do Presidente da FUNAI e do ministro da 
justiça reconhecendo e delimitando a Área Indígena Apyterewa, não há mais qualquer 
dúvida quanto aos seus limites - nem por parte do Poder Público e nem por parte da 
própria madeireira, que admite expressamente ter conhecimento da portaria m iniste
rial.

10. Saliente-se, finalmente, que os atos administrativos - como a portaria de delimitação do 
ministro da Justiça - gozam de presunção de legitimidade, e, até que sejam invalidados 
judicialmente, através da ação própria, (que obviamente não é a ação civil pública, que 
tem outro objeto), produzem seus efeitos específicos de forma plena e imediata, tanto para 
a Administração como para particulares (conforme Hely Lopes Meirelles, in "Direito Ad- 
mini:l*.ativo Brasileiro", 14" edição, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 135).

11. É, portanto, inafastável a conclusão de que a permanência da agravante em terras 
indígenas viola frontalmente os princípios constitucionais que asseguram a posse i^erma- 
nente e o usufruto exclusivo dos índios sobre seus territórios (art. 231, §3'-’ da CF) e afronta 
as determinações da Portaria do Ministro da Justiça Célio Borja, que proíbe o ingresso e 
trânsito de terceiros estranhos à comunidade nos limites que especifica.

IV - D A  N U LID A D E D O S T ÍT U LO S  IN CID EN TES EM ÁREAS  
IN D ÍG EN A S

1. O  direito alegado pela agravante estaria fundado em registros imobiliários dc títulos 
dominiais. Todavia, atai liquidezecerteza contrapôe-seà Constituição Federal, que decla
ra a nulidade e extinção de tais títulos:
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"CAPITULO V III-D O S  INDIOS

Art, 231 - São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradi
cionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer res
peitar todos os seus bens.
...§2® - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua 
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo,
dos rios e dos lagos nelas existentes.
...§õ® - São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que 
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere 
este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o 
que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade c a extinção direito a 
indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às 
benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé." (negritos nossos)

2. Vê-se que a Constituição Federal é absolutamente clara quanto à nulidade dos títulos 
incidentes sobre áreas indígenas. E, de qualquer forma, o registro público não representa, 
por si só, direito líquido e certo, pois é passível de impugnação. O  entendimento pacífico 
e reiterado dos nossos Tribunais Superiores, inclusive do Supremo Tribunal Federal, quanto 
à matéria, não admite dúvidas:

"Mandado de Segurança contra decreto do senhor presidente da República, 
que declarou de ocupação de indígenas área de terras situadas no município 
de Aripuanã, no Estado de Mato Grosso, onde a impetrante é proprietária de 
gleba.
O  Mandado de Segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, 
apoiado em fatos incontroversos, e não em fatos complexos que reclamam 
produção e cotejo de provas. Ora, a comprovação da inexistência de posse 
indígena não pode ser feita de plano, exigindo a produção de provas técnica 
e pessoal, como perícias e investigações que não se compatibilizam com o 
rito do Mandado de Segurança. Além disso, o registro público de título aqui
sitivo de propriedade não representa por si direito líquido, certo e 
inquestionável, uma vez que está sujeito a impugnação. Os instrumentos de 
aquisição c o registro público correspondente constituem uma presunção 
"juris tanium" e não "juris et de jure". Denegação do "writ", ressalvadas as 
vias ordinárias." (STF, Tribunal Pleno, Mandado de Segurança n® 0020723/ 
DF, publicado no DJ de 18-03-88, pág. 05566)

"Processual C ivil. Imóvel. Ação de Usucapião. Antigos Aldeamentos Indíge
nas. Competência.
O  fato do imóvel estar transcrito no registro de imóveis em nome de particu
lar não afasta a dominialidade da União, gerando tão somente uma presun
ção "juris tantum" de que a área em discussão não lhe pertença, pois, para 
que se chegue a uma conclusão definitiva, indispensável se torna que seja 
demonstrado como o imóvel chegou ao domínio privado, havendo, portanto, 
necessidade de comprovação de toda a cadeia dominial.



Tratando-se de ação de usucapião envolvendo terras encravadas em antigos 
aldeamentos indígenas (São Miguel e Guarulhos), é competente para o pro
cesso e julgamento a Justiça Federal. Apelo provido." (TFR, 3" Turma, Apela
ção Cível n® 0119752, relator: ministro FlaquerScartezzini, publicado noDJ 
de 17-12-87)

"Mandado de Segurança - Terras Indígenas - Domínio Originário.
É pacífico 0 reconhecimento do domínio da União sobre as terras ocupadas 
pelos silvícolas. Reclamação de particulares, que se dizem titulares de glebas 
alcançadas por limites de reservas indígenas. Nulidade de títulos imobiliári
os porventura incidentes sobre tais glebas. Matéria de fato insuscetível de 
apreciação nos estreitos limites do "mandamus". Apelações providas, senten
ça reformada." (TRF, Apelação em Mandado de Segurança n® 119.084 - MT, 
relator Ministro Miguel Ferrante. Apelante: FUNAI e União Federal. Apelado: 
Ind. e Com. Agricultura e Pecuária Arlhur Tomasi, 09/05/88).

"Mandado de Segurança. Terras habitadas por silvícolas. Art. 198 da Consti
tuição Federal/69. Ato translativo de domínio sobre elas, a particulares, é 
nulo, sem qualquer efeito jurídico (1" do Art. 198 da CF). Preliminar de in
competência da Justiça Federal para conhecer de atos da FUNAI, que se afas
ta.
A  Justiça Federal é competente para apreciar atos da FUNAI, na via do man
dado de segurança, pois eles veiculam parcela do poder impositivo do gover
no da UN IÃO  FEDERAL, a quem cabe a defesa dos silvícolas, protegidos 
constitucionalmente por cia.
Em que pese ao fato de o impetrante portar título de domínio, devidamente 
registrado em Cartório de Imóveis, prevalece o comando do art. 198,1", da 
Constituição Federal, que declara nulo e sem nenhum efeito jurídico atos 
que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas 
por silvícolas. Apelação não provida, para confirmar a sentença." (TRF, Ape
lação em Mandado de Segurança n® 93.516, relator Ministro José Cândido, 
Apelante: Kardec Caram Abrahim. Apelada: FUNAI, 08/11/83).

3. Assim, caso se comprove, através da via própria, que os títulos apresentados pela agra
vante incidem sobre áreas indígenas, estes títulos serão nulos de pleno direito.

4. A  nulidade dos títulos incidentes sobre áreas indígenas foi abordada por Pontes de Miranda, 
que entendeu serem "nenhuns quaisquer títulos, mesmo registrados, contra a posse dos 
silvícolas" (/n "Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda n® 1, de 1969,1974 , 
Tomo V I, pág. 457).

5. O s títulos incidentes sobre áreas indígenas não atribuem nunca a seus portadores o 
direito de se manterem dentro de territórios indígenas, invadindo-os e dilapidando seus 
recursos naturais.

6. Se a agravante conseguir comprovar, cm processo próprio - que não é a presente ação 
civil pública - que a sua ocupação é de boa-fé, poderá acionar a União Federal a fim de se
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ressarcir pelas benfeitorias que supostamente realizou na área, mas, de forma alguma, se 
manter na área, em flagrante violação aos direitos da comunidade indígena à posse perma
nente e ao usufruto exclusivo das riquezas naturais existentes em suas terras - direitos 
assegurados constitucionalmente.

7 .0  Professor José Afonso da Silva, em sua obra "Curso de Direito Constitucional Positivo", 
íaz 0 seguinte comentário aos direitos constitucionais indígenas e às benfeitorias derivadas 
da ocupação de boa fé realizadas por terceiros nos limites das mesmas:

"Declara-se, em primeiro lugar, que essas terras são bens da União (art. 20, 
XI). A outorga constitucional dessas terras ao domínio da União visa precisa
mente preservá-las e manter o vínculo que se acha embutido na norma, quan
do fala que são bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índi
os, ou seja, cria-se aí uma propriedade vinculada ou propriedade reservada 
para o fim de garantir os direitos dos índios sobre ela. Por isso, são terras 
inalienáveis e indisponíveis e os direitos sobre elas, imprescritíveis.

A  exceção final, quanto às benfeitorias, não autoriza ações e pedido dc inde
nização contra os índios, pois não são acionáveis, mas apenas contra a União, 
a que cabe velar e impedir a prática de atos atentatórios aos direitos dos 
índios sobre as terras por eles ocupadas, que são bens dela." (Ed. Revista dos 
Tribunais, 1- edição, pág. 717).

8. In casu, trata-se de uma área identificada por portaria do Presidente da FUNAI, publicada 
no Diário Oficial da União de 10 de dezembro de 1991, e administrativamente demarcada 
por portaria do Ministro da justiça, Célio Borja, publicada no Diário Oficial da União de 29 de 
maio de 1992, que estabeleceu, com precisão, os limites, a extensão e as coordenadas geográ
ficas da área indígena. Em se tratando de uma área indígena identificada, demarcada e 
delimitada, não se pode admitir alegações de desconhecimento de seus limites, c muito 
menos invocar títulos nulos e extintos por expressa previsão constitucional.

V - AO CONTRÁRIO DO QUE AFIRMA, A AGRAVANTE NÃO 
ANEXOU À SUA INICIAL OS PLANOS DE MANEJO APROVADOS PELO 
IBAMA

1. Mais uma vez tentando induzir os digníssimos julgadores a erro, a agravante, embora 
afirme que teve 3 projetos de exploração florestal aprovados pelo IBAMA, não anexou estes 
projetos à sua petição de Agravo. Ela anexou apenas cartas assinadas por engenheiro flores
tal e superintendente do IBAMA, que não especificam o tipo e volume real dc madeira que 
o IBAMA a autorizou a explorar.

2. A  agravante deixou de anexar os seus Projetos de Exploração por uma razão muito sim
ples - eles denunciariam que a quantidade de madeira efetivamente explorada pela empre
sa é muito superior àquela autorizada pelo IBAMA e que a exploração é realizada em área 
muito superior àquela titulada pela madeireira, conforme comprovam os fartos, extensos e 
detalhados relatórios oficiais anexados aos autos, convenientemente omitidos pela agra
vante.
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VI - A AGRAVANTE OMITIU OS EXTENSOS RELATÓRIOS DA FUNAI,
DA POLÍCIA FEDERAL E OS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELO 
PRÓPRIO IBAMA

1. Convenientemente, a agravante omite, em sua petição de Agravo, os 53 documentos 
anexados à ação civil pública, que relatam, com minúcia de detalhes, as atividades ilegais 
da Exportadora Perachi de retirada de madeira não só da Área Indígena Apyterewa como 
também das Áreas Indígenas Araweté, Trincheira Bacajá e Koatinemo, que têm limites 
contíguos.

2. Não satisfeita em dilapidar a Área Apyterewa, a agravante estende suas atividades ilegais 
sobre outras áreas indígenas, abrindo estradas, picadas, ramais e pistas de pouso em áreas 
sobre as quais sequer pode alegar incidência de título de propriedade - ainda que nulo.

3. Os documentos apresentados pelo autor da ação civil pública sâo oficiais: entre eles, se 
encontram relatórios da FUNAI sobre a "Invasão das madeireiras Exportadora Perachi 
Ltda. e Madeireira Araguaia S/A", relatório sobre "Antecedentes do processo de exploração 
de madeira nas áreas indígenas Araweté e Apyterewa" e relatórios dos administradores da 
FUNAI em Altamira (PA) à Superintendência e à Presidência do órgão em Brasília. Foram 
anexadas também cartas do Superintendente da FUNAI em Belém à Perachi e à Maginco, 
relatando denúncias de que as duas empresas continuam a abater árvores em áreas indí
genas, bem como de liderança indígena ao Presidente do órgão em Brasília.

4. Mencionem-se ainda as matérias publicadas em jornais paraenses "Diário do Pará" e 
jornais nacionais ("Folha de São Paulo") sobre o assunto, c a recente matéria publicada no 
Jornal do Brasil sobre levantamento realizado pela CNBB (Conferência Nacional dos Bis
pos do Brasil), através do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), no qual:

"A madeireira Perachi é citada como a campeã das invasões (a terras indíge
nas), seguida das empresas Maginco e Bannach, todas dedicadas à explora
ção de mogno".

5. Tamanha a gravidade da devastação ambiental nas áreas indígenas que já foi noticiada 
até pela imprensa internacional (revista "BBC Woridlife"). Os relatórios da FUNAI narram, 
com riqueza de detalhes, as atividades ilegais das madeireiras - citando nominalmente a 
Exportadora Perachi como uma das principais invasoras - dentro das Áreas Indígenas 
Apyterewa, Araweté e Trincheira Bacajá - todas já reconhecidas pelo Poder Público.

6. Citem-se alguns trechos dos mesmos:

" ....na  parte sul desta Área Indígena Trincheira, definida pelo G T e reconheci
da por esta FUNAI, entre os marcos n® 10, 11, 12, 13, se encontram em 
franca atividade de pesquisa e exploração de madeira (mogno) as empresas 
EXPORTADORA PERACHI, M AGINCO, IMPAR, (estas conhecidas, e pode 
haver outras desconhecidas)" ■ Relatório do ex-administrador da FUNAI em 
Altamira, Antônio Pereira Neto, à Superintendência do órgão em Belém, da
tado de junho de 89.
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7. Outro relatório oficial narra operação de fiscalização realizada pela FUNAI, IBAMA e 
POLÍCIA FEDERAL em agosto de 1992, com o objetivo de "coibir a ação de madeireiros 
nas Áreas Indígenas Apyterewa e Trincheira-Bacajá, verificar a extensão dos desmatamentos 
realizados naquelas áreas e se as estradas dos madeireiros já haviam alcançado as Áreas 
Indígenas Araweté e Koatinemo":

"Foi possível constatar nesse sobrevôo que existem no mínimo dois ramais 
abertos pela PERACCHI, que adentraram nas Áreas Indígenas Araweté e 
Koatinemo.
...Vaie observar que apesar de 0 Sr. Peracchi afirmar que sempre respeitou os 
limites da área interditada para os Parakanâ em 1987, essa esplanada está 
situada dentro dos limites dessa área, isto sem considerar as estradas abertas 
por sua empresa, que avançam sobre essa área e também sobre a Área Indí
gena Araweté." (negritos nossos)

8. Mais uma vez, trata-se de invasão a três áreas indígenas, e a Perachi não pode invocar 
qualquer título de domínio - ainda que nulo - sobre toda a sua extensão. Trala-se de furto, 
puro e simples, de madeira de áreas indígenas. A  equipe responsável pela operação de 
fiscalização relata que:

"No percurso entre Tucumã (PA) e a Área Indígena Apyterewa, observamos 
vários caminhões que passavam por nós na estrada, transportando madeira. 
Assim que nos certificamos que esses caminhões estavam saindo da área 
indígena, passamos a parar os caminhões, conferíamos o número de toras e 
as espécies, e informávamos para os transportadores que a madeira estava 
apreendida, e que isto deveria ser informado para os responsáveis pelo seu 
recebimento em Tucumã, pois no retorno passaríamos no local para lavrar os 
devidos Autos de Mu Ita e Apreensão. Todos os carregamentos que apreende
mos pertenciam a IMPAR e a PERACHI". (negritos nossos)

9. Em carta ao presidente do IBAMA, datada de 2 de dezembro de 1992, o presidente da 
FUNAI pede a concretização do Plano de Fiscalização para coibir atividades madeireiras em 
áreas indígenas no Pará, "onde a situação é grave e urgente". No relatório consta que "na A.l. 
Araweté, as madeireiras Perachi e Maginco construíram campos de aviação clandestinos e 
a marcação dos mognos a serem explorados ocorre nos meses de janeiro, março c abril".

1 0 .0  mais recente levantamento realizado pela FUNAI/CEDI nas Áreas Indígenas Apyterewa, 
Araweté e Trincheira Bacajá data de fevereiro de 93 e apresenta uma "Avaliação dos Danos 
Causados pela Exploração Madeireira" nestas áreas, feita por uma equipe técnica de enge
nheiros florestais. Entre as conclusões do levantamento florestal, está a de que:

" ... O  bom senso e a experiência nos leva a crer que mais de 500 km de 
estradas dentro das florestas, somente nas áreas indígenas Araweté/lgarapé 
Ipixuna, Trincheira-Bacajá e Apyterewa não seriam abertas se não houvesse 
um justificável volume de madeira a explorar...
... Nesse sentido, parece haver um certo "acordo de cavalheiros" na divisão 
do "bolo" e uma estruturada união de forças por um bem comum: a madeira,



e privi legiadamente - o mogno. Na nossa área de estudo foram identificadas 
pelo menos três grandes madeireiras atuando intensamente: a MAGINCO, a 
PERACHI e a IMPAR, sendo que as duas últimas mantêm fazendas dentro da 
Al APYTEREWA. Da fazenda da PERACHI partem as maiores estradas dc acesso 
às áreas de exploração." (negritos nossos)

Vll - A PRÓPRIA AGRAVANTE ADMITE A EXPLORAÇÃO DE MADEIRA 
EM ÁREA INDÍGENA!!!

1. A  madeireira agravante chegou a admitir abertamente que retira madeira de áreas indí
genas, conforme demonstra o relatório do administrador da FUNAI em Altamira, que narra 
que, antes de ter sido definido o dia exato da operação de fiscalização da FUNAI/IBAMA/ 
POLÍCIA FEDERAL, o Sr. Perachi - um dos proprietários da empresa madeireira de mesmo 
nome - esteve na sede da administração do órgão. Queria informações sobre a operação de 
fiscalização que seria desenvolvida na área. Segundo o administrador:

"o objetivo da visita era comunicar à FUNAI que eles estavam realmente 
explorando madeira na Área Indígena Trincheira-Bacajá, que não concebi
am aquela área como área indígena, pois não havia nenhum decreto nesse 
sentido..."

2 .0  administrador da FUNAI esclareceu que a Área Trincheira Bacajá já havia sido reco
nhecida por ato do Poder Público publicado no Diário Oficial da União. Ou seja, a madei
reira, ora agravante, reconheceu abertamente que estava explorando madeira em uma 
área sobre a qual não pode invocar quaisquer direitos. Ainda que não fossem terras indí
genas - já reconhecidas - as atividades da impetrante seriam ilegais, pois a ninguém é 
dado o direito de invadir terras públicas - federais ou estaduais - para cortar madeira 
ilegalmente.

3. Tanto a Perachi admite a retirada de madeira de áreas indígenas que ela própria já 
encaminhou à FUNAI carta em que propõe a compra de 5.000 m̂  de mogno extraídos da 
Área Indígena Trincheira, ao Superintendente do órgão em Belém. Todos estes documen
tos foram trasladados para a formação do Agravo de Instrumento.

4. Mais do que isso, a PERACHI, ora agravante, e a M AGINCO  (outra empresa madeireira 
ré) fizeram, em 1988, um "acordo" com a antiga administração do órgão, formalizado em 
"ata", através do qual a M AGINCO se comprometeu a pagar indenização correspondente a 
480,40 m̂  de toras e a PERACHI o correspondente a 6.480 m", retirados das Áreas Indígenas 
Araweté e Apyterewa. As próprias madeireiras reconheceram ter retirado 7.500 m" de mogno, 
o equivalente a 1.500 árvores!! A  FUNAI simplesmente acabou vendendo às madeireiras o 
mogno que elas haviam extraído ilegalmente das áreas indígenas. Essa "ata" é, 
irrefutavelmente, a confissão das madeireiras de suas invasões de áreas indígenas. E a con
fissão de que dilapidaram e devastaram o patrimônio público, cortando 1.500 árvores de 
terras públicas, de domínio da União Federal.

5. Mais recentemente, a PERACHI propôs um novo "acerto" com a FUNAI. Em ofício data
do de 21.11 .91, a funcionária Carmem Sylvia Aífonso, chefe do Serviço de Estudos e Pes
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quisas da FUNAI, informa que o Sr. Idacir Perachi propôs à FUNAI a assinatura de um 
contrato para "explorar racionalmente madeira de algumas áreas sob jurisdição da AD R de 
Altamira", principalmente nas áreas Bacajá, Araweté e Apyterewa.

6. Além de todos estes relatórios oficiais da FUNAI, que comprovam as atividades ilegais 
da madeireira Perachi em terras indígenas, o próprio IBAMA já lavrou três Autos de Infra
ção e três Termos de Apreensão e Depósito, todos em nome da Exportadora Perachi e da 
outra ré, a madeireira IMPAR, por extração ilegal de mogno dc área indígena.

7. Todos os documentos citados acima foram anexados aos autos e trasladados para a 
formação do Agravo de Instrumento.

V III - D A  M ANIFESTA ILEG A LID A D E DA A P R O V A Ç Ã O  DE PROJETO  
D E EX PLO R A ÇÃ O  FLO RESTAL SO BRE ÁREA IN D ÍG EN A

1. Ainda que a agravante houvesse apresentado os seus Projetos de Exploração e desenvol
vesse suas atividades dentro dos limites estabelecidos pelos mesmos, seria inafastável a 
conclusão de que esses Projetos são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, pois 
incidentes sobre Áreas Indígenas já reconhecidas e delimitadas pelo Poder Público. Lcm- 
bre-se, mais uma vez, as normas constitucionais atinentes:

"Art. 231 -
...§2® - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua 
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes.
...§6® - São nulos e extintos, nào produzindo efeitos jurídicos, os atos que 
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere 
este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o 
que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a 
indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às 
benfeitorias derivadas da ocupação dc boa-fé." (negritos nossos)

2. Como se não bastasse, o corte das florestas existentes nas áreas indígenas é expressa
mente proibido pelo Código Florestal (Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965):

"Art. 3®, §2®- As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas 
ao regime de preservação permanente (letra "g") pelo só efeito desta Lei."

3. O  Estatuto do índio (Lei 6.001/73) também é suficientemente claro:

"Art. 18 - As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de 
qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse 
direta pela comunidade indígena ou pelos silvícolas.
§1 ® - Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou 
comunidades indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim 
como dc atividade agropecuária ou extrativa". (negritos nossos)



4. Destarte, qualquer ato jurídico visando a exploração madeireira por terceiros dentro de 
uma Área Indígena - já reconhecida por portaria do ministro da justiça - é absolutamente 
nulo e não produz efeitos jurídicos, nos termos da Constituição Federal. Qualquer autori
zação do IBAMA para exploração dc madeira dentro de uma área indígena a terceiros, 
estranhos à comunidade, é ilegal, e viola frontalmente os artigos constitucionais citados. 
Da mesma forma, é absolutamente ilegal o dcsenvolvimenlo de atividade agropecuária 
dentro de área indígena.

5. Além disso, é certo que o IBAMA só pode aprovar Projetos de Exploração sobre áreas em 
que seja permitida a exploração florestal. As áreas indígenas estão sujeitas ao regime de 
preservação permanente. Saliente-se ainda que quando o último Projeto de Manejo íoi 
aprovado pelo IBAMA, em 14 de setembro de 1992, já haviam sido publicadas as portarias 
do presidente da FUNAI (de 10 de dezembro de 1991) e do ministro da justiça (de 29 de 
maio de 1992) reconhecendo e delimitando a Área Indígena Apyterewa.

IX - OS DANOS IRREVERSÍVEIS SÃO, NA VERDADE, CAUSADOS AO 
PATRIMÔNIO DA UNIÃO FEDERAL

1. Ao contrário, a permanência de empresa madeireira em área indígena já reconhecida 
por ato do Poder Público causa danos irreversíveis e irreparáveis ao patrimônio da União 
Federal. As terras indígenas são de domínio da União (art. 20, XI, da CF), e seus recursos 
naturais são de usufruto exclusivo das comunidades indígenas que nelas vivem (art. 231, 
§2® da CF).

2. As conclusões do levantamento "Avaliação de Danos Causados pela Exploração Madei
reira nas Áreas Indígenas Araweté/lgarapé Ipixuna, Apyterewa e Trincheira Bacajá (Pará)", 
realizado por uma equipe técnica de engenheiros florestais, do CEDI e da FUNAI, não 
deixam margem à dúvida:

"Como nào existe nenhum controle, federal ou estadual, sobre a retirada de 
madeira em áreas indígenas, fica difícil estabelecer parâmetros razoáveis de 
comparação para a área de estudo. Sabe-se que, em uma década de explora
ção, os madeireiros já entraram em oito reservas indígenas no sul do Pará 
(CEDI, 1992). Em alguns casos, os registros são alarmantes, como na Al XIKRIM 
DO CATETÉ, onde foi notificado, no período dc julho a outubro de 1990, um 
movimento de 40 caminhões/dia carregados com 5 a 6 toras de mogno saídas 
da área indígena (VIDAL E GIANNINI, 1991). Considerando um volume mé
dio de 5 mVtora, teriam sido extraídos na Al XIKRIM aproximadamente 80.000 
m̂  de mogno só no ano de 1990. Neste mesmo ano, as indústrias madeirei
ras em funcionamento nas cidades de Tucumã e Redenção, no Pará, proces
saram cerca de 460.000 m" de madeira em tora, sendo que o mogno repre
sentou a metade deste volume (Veríssimo et al, no prelo).

Diante destes dados, uma média de 35.000 m̂  para o conjunto das áreas 
Araweté/lgarapé Ipixuna, Trincheira-Bacajá e Apyterewa pode até ser consi
derado irrisório. Tendo em vista que a maior parle, senão todo o volume de 
mogno processado nas serrarias de Tucumã e Redenção (cerca de 35 serrari
as) parece ser proveniente da áreas indígenas do sul do Pará, podemos esti
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mar algo em torno de 20.000 m" de toras de mogno, em média, por área 
indígena, por ano. O  que significaria um valor mais próximo de 60.000 m’ 
para o conjunto das Ais objeto deste estudo, sem considerar outras espécies 
madeireiras também exploradas na região."

E, mais adiante, o estudo conclui que:

"O  trágico cenário que se configura pela exploração de mogno, e outras espé
cies madeireiras, nas Ais Araweté/lgarapé Ipixuna, Trincheira-Bacajá e 
Apyterewa - uma exploração ilegal, predatória, ocorrendo intensamente há 
pelo menos 5 anos, sem controle e fiscalização, onde projetos de exploração 
("planos de manejo"), dentro de áreas indígenas são aprovados pelo órgão 
federal (IBAMA) responsável pelo manejo racional de recursos florestais -ca
racteriza uma situação de urgência na definição e encaminhamento de me
didas enérgicas, no sentido de reverter este desastroso quadro de degrada
ção ambiental. Medidas estas que devem ser de caráter jurídico, político e 
técnico".

3. Diante do exposto, é inafastável a conclusão de que não merece qualquer reparo a 
decisão da MMa. Juíza da 4" Vara, que determinou que a madeireira Perachi, ora agravan
te, retirasse os seus acampamentos e demais estrutura de apoio à extração do mogno de 
dentro das áreas indígenas.

4. Os graves impactos gerados pela exploração ilegal de madeira dentro de áreas indíge
nas, bem como as suas conseqüências irreversíveis, exigem medidas urgentes, e a MMa. 
juíza "a quo" enxergou, com enorme lucidez jurídica, a presença do bom direito e do risco 
de seu perecimento até o julgamento final da ação.

X- DO PEDIDO

f . Finalmente, requer o agravado:

1) seja negado provimento ao Agravo de Instrumento, por não ter qualquer amparo legal a 
pretensão da agravante de ver reformada a decisão do Juízo "a quo" e de continuar instala
da dentro de uma área indígena já reconhecida por portaria do ministro da Justiça, Célio 
Borja, explorando ilegalmente seus recursos naturais.

Termos em que,
Pede Deferimento.

Brasília, 12 de abril de 1993

juliana Ferraz R. Santilli Raimundo Sérgio Barros Leitão
OAB (DF) 10.123 OAB (CE) 5.666

Ana Valéria do Nascimento Araújo 
OAB (RJ) 53.573
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Doc. 4: Hahílitaçdo do NDI no Mandado dp Segurança ímpefrado por 
gartrnppíro invAMor da Área Indígena Apytprcwa

T rib u na l Regional Federal da 1" Região
Exm o. Sr. Relator do M andado de Segurança n° 9 3 .0 1 .06378-6/D F

NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS, associação civil sem fins lucrativos, com sede 
em Brasília, no Setor Comercial Sul, Quadra 06, Ed. José Severo, sala 303, inscrita no CGC/ 
MF sob o n® 03658093/0001 -34, constituída em conformidade com a legislação civil, com 
seus atos constitutivos registrados no Cartório do 1® Ofício de Registro C ivil das Pessoas 
Jurídicas do Distrito Federal, sob o n® 1574, no livro A n® 02, em 01 .12 .88 (does. 1 e 2), 
vem, por intermédio de seus procuradores que ao final subscrevem (doc. 3), nos autos 
acima epigrafados, em que é impetrante Luiz Nogueira Araújo Costa e impetrado o Juízo 
Federal da 4® Vara no Distrito Federal, com fundamento na Lei 1.533/51, e na Constituição 
Federal, artigo 5®, LXIX, artigos 231 e seguintes, expor e ao final requerer o que se segue.

I - DA QUALIDADE DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO

1. Trala-se de Mandado de Segurança impetrado por Luiz Nogueira Araújo Costa (ga
rimpeiro invasor da Área Indígena Apyterewa) contra medida liminar concedida pela MMa. 
ju íza Federal da 4" Vara no Distrito Federal, em ação civil pública de responsabilidade por 
danos ambientais causados a áreas indígenas já demarcadas.

2. O  ora litisconsorte, autor da ação civil pública movida contra três empresas madei
reiras - a Exportadora Perachi, a Madeireira Araguaia S/A (M AGINCO) e a Indústria Madei
reira Paraense (IMPAR) - e contra a União Federal, a FUNAI e o IBAMA, foi direta e juridi
camente afetado pela concessão da liminar que suspendeu os efeitos da decisão proferida 
pela MMa. Juíza da 4" Vara Federal.



3. A  MMa. Juíza da 4" Vara Federal havia deferido o pedido de liminar feito pela asso
ciação requerente, determinando que as três empresas madeireiras que atuam ilegalmente 
dentro das áreas indígenas, já demarcadas, retirassem seus acampamentos, esplanadas e 
prepostos de dentro das mesmas, a interdição das estradas ilegais abertas em áreas indíge
nas e que a FUNAI e o IBAMA instalassem barreiras de vigilância nos pontos em que as 
referidas estradas adentram território indígena, a fim de impedir a entrada de terceiros 
estranhos à comunidade tribal.

4. Dizendo-se lesado por esta decisão, que deu eficácia prática às determinações con
tidas nas portarias do ministro da Justiça que delimitaram as áreas indígenas, Luiz Nogueira 
Araújo Costa, garimpeiro invasor da Área Indígena Apyterewa, impetrou o presente Man
dado de Segurança, a fim de suspender os efeitos da decisão.

5. Enquanto beneficiário da medida liminar concedida pela MMa. juíza da 4" Vara, o 
requerente é litisconsorte passivo necessário c unitário da autoridade coatora no Mandado 
de Segurança impetrado conlra a sua decisão, de acordo com entendimento pacífico e 
reiterado da jurisprudência. (STF - RT 567/230, RT 494/129)

II - O IMPETRANTE EXERCE ILEGALMENTE A GARIMPAGEM EM ÁREA 
INDÍGENA JÁ DEMARCADA

A "Vila  Liberdade" é o "G arim po Liberdade"'. !

1. É espantosa a naturalidade com que um vereador mente em relação à natureza das 
atividades que desenvolve cm terras indígenas, montando uma verdadeira c inescrupulosa 
"farsa" contra os direitos indígenas, em conluio com madeireiros e políticos locais Inte
ressados na devastação das terras indígenas para seu enriquecimento próprio.

2. O  impetrante não exerce a "profissão de pequeno comerciante e agricultor". Ele 
exerce ilegalmente a garimpagem dentro da Área Indígena Apyterewa, já demarcada por 
portaria do ministro da Justiça, Célio Borja, publicada no D .O .U . de 29/05/92.0  impetrante 
mantem várias dragas dc garimpo operando ilegalmente dentro dos limites do território 
indígena. Conforme atesta declaração assinada pelo Presidente da FUNAI, Sydney Possuelo, 
e pela diretora de Assuntos Fundiários do órgão (doc. 4):

"A Área Indígena Apyterewa está invadida por cerca de 4 a 5 mil garimpeiros, 
que exercem ilegalmente a atividade garimpeira dentro de seus limites, desta
cando-se 0 garimpo conhecido como "Liberdade", onde o Sr. Luiz Nogueira 
Araújo Costa mantém suas dragas de garimpo operando a todo vapor."

3. O  administrador da FUNA! em Altamira, Benigno Pessoa Marques, também relata as 
atividades garimpeiras desenvolvidas no interior da área indígena, em ofício ao Presidente 
da FUNAI, Sydney Possuelo (doc. 5):

"Um dos mais conhecidos donos de garimpo é o Sr. Luiz Nogueira Araújo 
Costa (vulgo Luiz Bigarneto), que foi eleito vereador em Sâo Félix do Xingu e 
exerce a garimpagem no local conhecido como "Garimpo da Liberdade". O
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Sr. Luiz Nogueira Araújo Costa, além de ter dragas de garimpo dentro da 
reserva indígena, lem vários barracos dc comércio, que vende mercadorias 
para os garimpeiros. Ele não desenvolve - pelo menos dentro da Área Indíge
na Apyterewa - quaisquer atividades agrícolas."

4. Portanto, a "Vila Liberdade", a que se refere o impetrante, é nada mais, nada menos, 
do que o "Garimpo Liberdade", ilegalmente instalado dentro dos limites da Área Indígena 
Apyterewa. O  "Garimpo Liberdade" se subdivide em vários pontos, que são controlados 
por donos de dragas distintos, c  que dão nomes distintos aos seus pontos de garimpagem.
O  nome "vila" é um mero eufemismo, utilizado para disfarçar a verdadeira natureza das 
atividades ilícitas do impetrante em área indígena.

5. Além dos relatórios da FUNAI sobre o "Garimpo Liberdade", instalado dentro da 
área indígena, a própria relação oficial do Estado do Pará de "Garimpos e População 
Garimpeira por município", contém o seguinte dado (doc. 6):

Município Denominação do Garimpo População Garimpeira
São Félix do Xingu Pista da Liberdade 202

6. já a Fundação Nacional de Saúde, em sua listagem oficial de controle de endemias, 
também se refere à "Pista da Liberdade" (doc. 7), dando-lhe a classificação de "garimpo".

7. Da mesma forma, o relatório do diretor do Departamento de Polícia Federal ao mi
nistro da Justiça, sobre operação de fiscalização desenvolvida na área indígena, informa 
que foi "levantada a existência de 10 frentes dc garimpos irregulares dentro da reserva 
Apyterewa com 9 pistas", e que "foi determinada a proibição dc entrada de óleo dicsel e 
bebidas alcóolicas para alimentar o garimpo." (doc. 8)

8. Vê-se, portanto, que a decisão da MMa. Juíza da 4" Vara Federal não impediu o 
trânsito e o ingresso na "Vila Liberdade". A decisão impediu simplesmente a continui
dade do garimpo ilegal conhecido como "Pista Liberdade", dentro da área indígena 
Apyterewa.

9. Assim, não se pode falarem  cerceamento ao "direito constitucional ao livre exercí
cio do trabalho", quando são manifestamente ilegais e irregulares as atividades que o 
impetrante desenvolve no interior de uma área indígena. Não se pode admitir proteção 
judicial a direito contrário à lei.

10. Resta apenas, diante da deturpação fática trazida pelo impetrante, caracterizando com
pleta falta com a verdade c lealdade processuais, condená-lo em perdas e danos por litigância 
de má-fé, nos precisos termos do arligo 17 e seguintes da ordenação processual civil.

III - O PRÓPRIO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 
MINERAL (DNPM) ATESTA A CLANDESTINIDADE DO GARIMPO

1. A ilegalidade das atividades garimpeiras desenvolvidas pelo impetrante no interior 
da Área Indígena Apyterewa fica patente com a declaração emitida pelo diretor-geral do
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Departamento Nacional de Produção Mineral, atestando que o órgão "nào concedeu qual
quer autorização de lavra ou permissão de lavra garimpeira ao Sr. Luiz Nogueira Araújo 
Costa", e que, portanto, as atividades garimpeiras desenvolvidas no interior da Área Indíge
na Apyterewa são irregulares (doc. 9).

2. Mas não é só. O  IBAMA também informa (doc. 10) que não expediu qualquer auto
rização em favor de Luiz Nogueira Araújo Costa. Portanto, é inquestionável a absoluta 
clandestinidade das atividades garimpeiras na área indígena.

IV - DA ILEGALIDADE DO GARIMPO EM TERRA INDÍGENA

1. O  Estatuto do índio (Lei 6.001, de 19/12/73) dispõe que:

"Art. 44 ■ As riquezas do solo, nas áreas indígenas, somente pelos silvícolas 
podem ser exploradas, cabendo-lhes com exclusividade o exercício da ga
rimpagem, faiscação e cata das áreas referidas."

2. Na mesma linha, afirma o artigo 23 da Lei 7.805, de 18/07/89, que a permissão de 
lavra garimpeira "não se aplica a terras indígenas". A Constituição Federal, ao regular a 
organização da atividade garimpeira em cooperativas e seus direitos de prioridade sobre as 
terras onde atuam (art. 174, §§3® e 4®}, também deixou claro que esses dispositivos "não sc 
aplicam às terras indígenas" (art. 231, §7®).

3. Segundo a Constituição Federal:

"Art. 231, §2®- As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se 
à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do 
solo, dos rios e dos lagos nelas existentes."

4. Não resta dúvida, portanto, de que o exercício da atividade garimpeira em terra 
indígena é absolutamente ilegal, constituindo crime previsto pela Lei n® 7.805/89:

"Art. 21 - A  realização de trabalhos de extração de substâncias minerais, sem 
a competente permissão, concessão ou licença, constitui crime, sujeito a pe
nas de reclusão de 3 (três) meses a 3 (três) anos e multa."

5. São, portanto, absolutamente ilegais e irregulares as atividades do impetrante no 
interior da área indígena Apyterewa.

V - A ÁREA INDÍGENA APYTEREWA JÁ ESTÁ DEMARCADA POR 
PORTARIA DO MINISTRO DA JUSTIÇA CÉLIO BORJA

1. Entre as diversas alegações falsas que o impetrante faz, está a de que a Área Indígena 
Apyterewa não tem seus iimites definidos, por não estar demarcada.

2. A  Área Indígena Apyterewa está administrativamente demarcada por portaria do M i
nistro da justiça Célio Borja publicada no D .O .U . de 29 de maio de 1992, que estabelece,
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com absoluta precisão, os limites da Área Indígena Apyterewa, sua extensão, seu períme
tro e suas coordenadas geográficas (doc. 11).

3. AÁrea Indígena Apyterewa já havia sido identificada por ato do Presidente da FUNAI, 
Sydney Possuelo, publicado no Diário Oficial da União de 10 de dezembro de 1991, que 
estabelece os seus precisos limites em detalhado e técnico memorial descritivo, (doc. 12), 
plenamente aprovado pela portaria do Ministro da Justiça.

4. A  portaria do ministro da justiça Célio Borja não só delimitou a Área Indígena 
Apyterewa como também proibiu o ingresso, o trânsito e a permanência de pessoas ou 
grupos de não índios dentro do perímetro que especifica.

5. Diante disso, é absurda a alegação do impetrante de que não estão definidos os 
limites da Área Apyterewa. O  impetrante age de má-fé, pois tem pleno conhecimento 
destes limites, tanto é que ele própria cita a portaria do ministroda Justiça.

6. Com a publicação dos atos do Presidente da FUNAI e do ministro da Justiça reconhe
cendo e delimitando a Área Indígena Apyterewa, não há mais qualquer dúvida quanto aos 
seus limites - nem por parte do Poder Público e nem por parte do impetrante, que admite 
expressamente ter conhecimento da portaria ministerial.

VI - A PERMANÊNCIA DE GARIMPEIRO EM ÁREA INDÍGENA VIOLA 
AS DETERMINAÇÕES DA PORTARIA DO MINISTRO DA JUSTIÇA, CÉLIO 
BORJA

1. A  permanência de garimpeiros dentro de uma área indígena demarcada viola írontal- 
mente as determinações da portaria do ministro da Justiça, Célio Borja, que proíbe o in
gresso, 0 trânsito e a permanência de pessoas ou grupos não índios dentro dos limites do 
território indígena. Na verdade, a decisão da MMa. juíza da 4" Vara se limitou a dar 
eficácia prática às determinações contidas na portaria ministerial.

2. Os atos administrativos - como a portaria de delimitação do ministro da Justiça - 
gozam de presunção de legitimidade, e, até que sejam invalidados judicialmente, através 
da ação própria, produzem seus efeitos específicos de forma plena e imediata, tanto para a 
Administração como para particulares. Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles {in "Direito 
Administrativo Brasileiro", 14" edição, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 135);

"Os atos administrativos, qualquer que seja a sua categoria ou espécie, nas
cem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal 
que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da 
Adm inistração, que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação gover
namental...
A  presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatívidade 
dos atos administrativos, mesmo que argüidos de vícios ou defeitos que 
os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronuncia
mento de nulidade, os atos adm inistrativos sâo tidos por válidos e 
operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou 
beneficiários de seus efeitos."
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3. Portanto, os questionamentos que o impetrante faz em torno das determinações 
estabelecidas na portaria do ministro da Justiça são absolutamente inoportunos e imprópri
os. Não cabe, no âmbito de um mandado de segurança contra ato judicial, impetrado 
perante o Tribunal Regional Federal da 1 -Região, discutir a conveniência ou não de uma 
portaria do ministro da Justiça. Primeiro, porque o Poder judiciário não pode se pronunciar 
sobre a conveniência e oportunidade dos atos administrativos, pois o controle judicial dos 
atos administrativos é unicamente de legalidade. Depois, porque não é este o foro adequa
do, conforme se demonstrará.

4. Estabelece a Constituição Federal que:

"Art. 105 - Compete ao Superior Tribunal de justiça:
I - processar e julgar, originariamente:
... b) os mandados de segurança contra ato de Ministro de Estado ou do
próprio Tribunal;

5. Vê-se que os mandados de segurança para questionar validade de portaria de Minis
tro do Estado são de competência originária do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, seo 
impetrante entende que a portaria do ministro da Justiça violou direito seu, deveria ter impetrado 
Mandado de Segurança contra a portaria ministerial, perante o Superior Tribunal de Justiça, 
dentro do prazo legal, que é de 120 dias. O  impetrante perdeu o prazo, já que a portaria do 
ministro da Justiça foi publicada no D .O .U . de 29 de maio de 1992, e agora, tenta fazer uso 
de uma via imprópria e transversa para obter a suspensão de suas determinações.

6. A decisão da MMa. Juíza da 4" Vara Federal se limitou a ordenar a execução de 
determinação contida em portaria do ministro da Justiça, ou seja, a retirada dos invasores 
de área indígena já demarcada e delimitada e a interdição cio acesso à área, pois a portaria 
ministerial proíbe o ingresso, trânsito e permanência de grupos não índios dentro dos 
limites do território indígena.

7. A  medida liminar concedida pelo Exmo. Sr. Relator do presente Mandado de Segu
rança, que determinou a suspensão dos efeitos da decisão da MMa. juíza da 4" Vara, per
mitindo a permanência de madeireiros e garimpeiros dentro dos limites de áreas indígenas, 
violou frontalmente e negou eficácia às determinações da portaria ministerial. E só o Supe
rior Tribunal de justiça pode suspender a eficácia de ato de Ministro de Estado.

8. A  permanência do impetrante em terras indígenas viola, a um só tempo, a portaria 
ministerial e a Constituição Federal, que assegura a posse permanente e o usufruto exclusi
vo dos índios sobre seus territórios (art. 231, §2-‘).

VII - A D EC ISÃ O  LIM IN AR PRO FERID A  PELO  EXM O. SR. RELA TO R SE 
BASEO U  EM D A D O S FALSO S, D ESM EN TID O S PO R Ó R G Ã O S  O FIC IA IS

1. O ora litisconsorte já deixou claro que a "Vila Liberdade" é, na verdade, o "Garimpo 
Liberdade". Mas não é esta a única inverdade cometida pelo impetrante, a fim de induzir a 
erro o Exmo. Sr. Relator. Os dados constantes das certidões apresentadas também foram 
grosseiramente falseados, conforme se demonstrará a seguir.
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2. Os ciados sobre o n® de escolas supostamente afetadas pela interdição do acesso à 
área indígena, em que se baseou a decisão, são falsos, e são desmentidos em declaração do 
próprio Ministério da Educação (doc. 13), que afirma expressamente:

"Informo que a interdição da área indígena não criou quaisquer obstáculos 
ou impedimentos ao desenvolvimento regular de atividades escolares em 
quaisquer vilas rurais do município de São Félix do Xingu, tendo afetado 
unicamente as atividades garimpeiras clandestinas desenvolvidas na área."

3. D iz ainda a declaração do Ministério da Educação que existe uma escola dentro da 
área indígena interditada, e que atende apenas à população de garimpeiros ilegalmente 
instalados dentro do território indígena.

4. A  falsidade dos dados sobre escolas afetadas, em que se baseou a decisão, fica ainda 
mais evidente com a declaração do IBGE (cloc. 14) de que há, em todo o município dc São 
Félix do Xingu, apenas oito estabelecimentos escolares. Ora, se em todo município há oito 
escolas, como pode o prefeito afirmar que 18 escolas foram afetadas pela interdição da 
área indígena (que é, obviamente apenas uma parcela do território do município)? A men
tira e a desfaçatez são evidentes!!!

Os dados sobre o n - de pessoas afetadas são t a m b é m  desmentidos p e lo  IB C E  c 
p o r autoridades religiosas locais!!

1. É também absolutamente falsa a declaração do prefeito de São Félix do Xingu, em 
que se baseou a decisão, de que há 20 mi! pessoas, na zona rural do município, afetadas 
pela interdição da área indígena.

2. Ora, conforme ciados oficiais do IBGE (doc. 15), toda a população rural do municí
pio conta 16.662 pessoas!!!! Portanto, como poderia a interdição do acesso a uma de suas 
muitas "vilas" rurais (na verdade garimpo) afetar 20 mil pessoas? Nem todas as vilas rurais 
do município somam esta população!!! Contando população rural + população urbana de 
todo 0 município, há 24.834 !!

3. A  decisão é ciara ao dizer que foi impedido apenas o acesso à "Vila Liberdade", uma 
de suas v ilas . Portanto, não resta dúvida de que os números são absurdos, c foram 
deliberadamente exagerados para induzir a erro o Exmo. Sr. Relator, prolator da decisão liminar.

4. O  flagrante absurdo dos números é atestado também em carta do bispo da Prelazia 
do Xingu, Dom Erwin Kräutler, com jurisdição sobre São Félix do Xingu e grande conhece
dor da região, nestes termos (doc. 16):

"Ora, conheço a região há muito tempo e visito-a regularmente. Não há, nem 
mesmo cm toda a zona rural de São Félix do Xingu, 20 mil pessoas. O  que há 
dentro da área indígena são acampamentos de madeireiras e garimpeiros. 
Portanto, é absurdo declarar que a decisão judicial esteja impedindo a loco
moção de 20 mil pessoas, que estariam impossibilitadas dc exercer suas pro
fissões. Tais afirmações simplesmente não correspondem à verdade.
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... O  que causa preocupação e nos faz expressar nosso repúdio, é a atitude de 
políticos locais interessados em incentivar a invasão de áreas indígenas. Para 
conseguir este intento não hesitam em lançar mão de expedientes torpes e 
detestáveis como este de emitir declarações falsas."

5. Não chega a causar espanto que o prefeito de São Félix do Xingu concorde em assi
nar declarações falsas. São públicas e notórias - e amplamente conhecidas em São Félix do 
Xingu - as vinculaçõcs políticas c econômicas entre o garimpeiro e o prefeito. A falsa decla
ração assinada pelo prefeito, afirmando que a vigilância da FUNAI e do IBAMA afetou 20 mil 
pessoas, tem o nítido objetivo de favorecer os interesses escusos do garimpeiro.

6. O  interesse e a cobiça dos dois - prefeito e vereador - sobre as riquezas florestais e 
minerais das terras indígenas, bem como a sua pública oposição à demarcação das terras 
indígenas, sâo motivos suficientes para tornar, no mínimo, "suspeita" a declaração do pre
feito. Mas ela nãoé só "suspeita" - a declaração falta com a verdade e contém falos inverídicos 
- é mentirosa mesmo.

7. Prova maior disso é a carta enviada pelo prefeito ao governador do Estado do Pará 
(doc. 17), em que afirma que o potencial mineral do Garimpo Liberdade está "em fase de 
exaustão", e que só há a faiscagem de ouro "nas horas de folga". Ora, chega a ser ridícu
lo!!! É como um criminoso dizer que só assalta o patrimônio alheio nas horas vagas!! (A 
garimpagem em área indígena é crime definido em leili). D iz ainda a carta do prefeito que 
os garimpeiros não abandonarão o local e que simplesmente não "aceitam" o seu reconhe
cimento como área indígena pela FUNAI. E impossível haver maior prova do incentivo do 
prefeito à invasão da área indígena por garimpeiros!

8. Como se não bastasse, o próprio advogado dos garimpeiros, Asdrúbal Bentes, admite, 
em matéria pública na imprensa paraense ("Correio do Tocantins") que foi procurado por 
"vereadores e prefeitos" pedindo que ele impetrasse um mandado de segurança em favor dos 
"garimpeiros" instalados na reserva indígena. O  título da matéria é: "LIMINAR GARANTE 
LIVRE TRÂNSITO NA RESERVA INDÍGENA" (doc. 18). Ora, um prefeito que procura pesso
almente um advogado para pedir a adoção de medidas a íim de garantir a permanência de 
garimpeiros dentro de uma área indígena, é, no mínimo, suspeito para emitir declarações.

VItl - AS CERTIDÕES APRESENTADAS PELO IMPETRANTE NÃO 
COMPROVAM QUALQUER DIREITO LÍQUIDO E CERTO SOBRE AS TERRAS 
INDÍGENAS

1. Além de conterem dados desmentidos oficialmente, os documentos apresentados pelo 
impetrante estão longe de comprovar qualquer direito líquido e certo sobre as áreas indíge
nas. E evidente que a suposta posse alegada pelo impetrante sobre as áreas indígenas depende 
de comprovação factual, e que uma mera declaração de outro vereador local está longe de 
comprovar quaisquer direitos sobre territórios indígenas. Além disso, a declaração emitida 
pelo outro vereador se limita a dizer que o impetrante é "vereador e reside na Vila Liberda
de", supostamente desde 1983, onde "mantém suas atividades comerciais e particulares".

2. Ora, é evidente que uma simples declaração de outro vereador não comprova qual
quer direito - muito menos líquido e certo - sobre qualquer parte do território nacional, e
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muito menos sobre terras indígenas, que, de acordo com a Constituição Federal, são 
"inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis" (art. 231, §4®).

3. Não se pode falar em direito líquido e certo, a ser amparado pela via do mandado de 
segurança, quando o impetrante sequer apresentou quaisquer títulos. Ainda que houvesse 
apresentado algum título de propriedade, ele seria nulo de pleno direito, nos termos da 
Constituição Federal (art. 231, §6®), e seria necessária uma perícia para se comprovar a sua 
incidência sobre a área indígena. Mas nem isso apresentou o impetrante! Limitou-se a 
pedir certidões a políticos locais! E nesses documentos se baseou a decisão liminar sus
pendendo os efeitos da liminar deferida pela MMa. Juíza da 4" Vara Federal!

IX - AS QUESTÕES DE FATO SÃO, NO MÍNIMO, CONTROVERTIDAS, E 
SÃO INSUSCETÍVEIS DE APRECIAÇÃO VIA MANDADO DE SEGURANÇA

1. Vê-se, por todo o exposto acima, que há matéria de fato controvertida, que depende 
de comprovação através de provas não-documentais, e que é insuscetível de apreciação via 
mandado de segurança. Simples declarações de prefeitos e vereadores não são, evidente
mente, suficientes para comprovar qualquer direito líquido e certo.

2. A  comprovação de alegação de ocupação sobre área indígena constitui matéria de 
fato, que depende da realização de perícia técnica e outras provas não-documentais in 
/oco. Trata-se, portanto, de matéria insuscetível de apreciação via mandado de segurança - 
onde não há instrução probatória, e se exige situações e fatos comprovados de plano. E esse 
0 entendimento pacífico e reiterado dos Tribunais Superiores, em casos bastante semelhantes:

"Mandado de Segurança. Tempeslividade.Terras Indígenas. Decreto n® 92.015/ 
85, que declara de ocupação dos indígenas área de terras que menciona. 
Iliquídcz dos fatos.
Embora tempestivo o mandado de segurança, posto que ajuizado no 120® dia, 
contado o prazo da publicação do ato atacado, é ele de ser indeferido se os 
fatos são incertos. Nào é possível, no âmbito estreito do "writ", onde a prova 
há de ser pré-constituída, espancarem-se as dúvidas quanto a serem as terras 
objeto do decreto atacado ocupadas ou não por indígenas. Da incerteza quanto 
aos fatos resulta a ílíquidez do direito." (STF, Tribunal Pleno, Mandado de 
Segurança n® 0020575, relator: ministro Aldir Passarinho, publicado no Dj de 
21-11-86, pág. 22852)

"Mandado de Segurança, Demarcação administrativa da reserva indígena 
Kadiweus.
Reclamação de titulares de domínio de glebas que teriam sido atingidas pela 
demarcação. Matéria de fato controvertida, insuscetível de exame em man
dado de segurança. Ilegalidades de procedimento inocorrentes." (STF, Tribu
nal Pleno, Mandado de Segurança n® 0020453, ministro Oscar Corrêa, publi
cado no DJ de 01 -02-85, pág. 00469)

"Declaração de ocupação Indígena.
Denega-se a ordem de desconstituição do decreto presidencial, porque o
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deslinde da matéria depende de indagação probatória, inviável em mandado 
de segurança. MS indeferido". (STF, Tribunal Pleno, Mandado de Segurança n® 
0020556, relator; ministro Célio Borja, publicado no DJ de 19-12-86, pág. 25336).

"Mandado de Segurança. Terras indígenas dos Uru-Eu-Wau-Wau, desapro
priadas por decreto executivo e reivindicadas pelos impetrantes, dizendo-se 
proprietários.
Inviabilidade de exame do conjunto probatório requerido para declaração 
do direito. Mandado de Segurança indeferido". (STF, Tribunal Pleno, Manda
do de Segurança n® 0020548, relator: ministro Oscar Corrêa, publicado no DJ 
de 18-04-86, pág. 05689}

"Mandado de Segurança. Os impetrantes têm legitimidade para postular cm 
juízo . Todavia, torna-se inviável a sua pretensão à vista de que o processo do 
mandado de segurança assenta apenas na prova pré-constiluída, não sendo 
meio hábil ao deslinde da matéria fática complexa e controvertida. Resta aos 
requerentes o uso dos meios processuais ordinários". (STF, Tribunal Pleno, 
Mandado de Segurança n® 0020515, relator: ministro Djaci Falcão, publicado 
no DJ de 22-08-86, pág. 14519)

3. In casu, o impetrante sequer apresentou qualquer documento que pudesse ser invo
cado para comprovar direito líquido e certo!! Só certidões de políticos locais!

4. Por essas razões, entende o requerente que o Mandado de Segurança não deve se
quer ser conhecido, pois ausentes os seus pressupostos básicos de liquidez e certeza do 
direito invocado, devendo o autor ser julgado carecedor da ação, nos termos do art. 8® da 
Lei 1.533/51.

X - DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA 
JULGAR A AÇÃO CIVIL PÚBLICA

1. Também não procede a alegação do impetrante de que a MMa. Juíza da 4" Vara 
Federal é incompetente para processar e julgar a ação civil pública, em que foi proferida a 
decisão liminar suspensa por despacho do Exmo. Sr. Relator.

2. A  Constituição Federal dispõe que:

"Art. 109 - Aos juizes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa públ ica federal 
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto 
as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à justiça Eleitoral e à 
Justiça do Trabalho;
XI - a disputa sobre direitos indígenas" (negritos nossos)

3. Vê-se que a competência da Justiça Federal para julgar a ação civil pública movida 
pelo ora litisconsorte se deve a múltiplas razões: inicialmente, trata-se de ação envolvendo 
direitos indígenas, que é de competência federal por expressa previsão constitucional. A



ação versa sobre danos ambientais causados a terras indígenas, em flagrante violação ao 
direito de usufruto exclusivo das riquezas naturais existentes em suas terras, assegurado aos 
índios (art. 231, §3® da Constituição Federal).

4. Lembre-se ainda que as terras indígenas são bens públicos federais, de domínio da 
União Federal, também por expressa previsão constitucional (art. 20, XI, da Carta Magna).
É, portanto, inquestionável a competência absoluta da Justiça Federal para julgar o feito, 
conforme jurisprudência dos nossos Tribunais, em casos assemelhados:

"Conflito  de Com petência . Ação Possessória. Terras de Silvícolas. 
Litisconsórcio passivo entre a FUNA! e a União. Ante a existência de 
litisconsórcio entre a FUNAI e a União, as ações em que se discute posse 
sobre áreas dos silvícolas são da competência da Justiça Federal. Conflito 
improcedente". (TFR, Conflito de Competência n® 0006839, relator: ministro 
Dias Trindade, publicado no DJ de 04-09-86)

"Competência. Furto de madeira em terras dos silvícolas. Compete à Justiça 
Federal o processo e julgamento dos crimes de furto de madeiras extraídas de 
terras dos silvícolas, pois sâo praticados em detrimento de bens e interesses 
da União, detentora do domínio sobre essas terras. Recurso provido". (TFR, 
Recurso Criminai n® 0001240, relator: ministro Dias Trindade, publicado no 
Dj de 25-09-86, pág. 02322)

"Aldeamento de índios. Interesse da União. Competência da Justiça Federal.
A alegação de domínio por parte da União em terras situadas no perímetro de 
aldeamentos indígenas revela o seu fundado interesse na causa, capaz de 
deslocá-la para o processo e julgamento no foro federal. Agravo desprovido.
Decisão reformada". (TFR, Agravo de Instrumento n® 0043555, relator: mi
nistro Cueiros Leite, publicado no DJ de 08-03-84)

"Competência. Usucapião. Interesse da União. Demonstrando a União Fede
ral, ao contestar a ação como ré, que as terras objeto da ação são de seu 
domínio, firmada está a competência da justiça Federal, nos termos do enun
ciado das Súmulas 250 do E. STF e 14 deste Tribunal. Agravo Improvido". 
(TFR, Agravo de Instrumento n® 0041849, relator: ministro Otlo Rocha, publi
cado no DJ de 07-10-82, negritos nossos).

5. Mutatis mutandis, ap!ica-se o mesmo entendimento dos acórdãos citados acima ao 
caso presente. A União Federal é ré da ação civil pública, além do Ibama, entidade 
autárquica federal, e da Funai, fundação instituída pelo Poder Público Federal. Trata-se de 
competência em razão da matéria - direitos indígenas - e em razão das pessoas - ratione 
personae. Portanto, competência absoluta, estabelecida pela Lei Maior do país, que preva
lece sobre qualquer outro critério fixado. É norma de ordem pública, com aplicação cogente, 
inderrogável pelas parles ou juiz e limitadora da esfera legislativa do poder constituído.

6. Se a Constituição Federal dispõe expressamente que as causas envolvendo direitos 
indígenas devem scr julgadas por Juizes Federais, não se pode invocar um dispositivo de
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uma lei infraconstitucional (o art. 2- da Lei 7.347/85} para transferir o seu julgamento para 
a Justiça Estadual. Estar-se-ia contrariando o império da norma suprema.

7. Foi esse o entendimento esposado pelo Tribunal Regional Federai da 1" Região em
casos semelhantes, envolvendo ações civis públicas, em que a competência da justiça 
Federal foí expressamente ressalvada e respeitada (does. 19 e 20}:

"Processo Civil - Competência - Ação C ivil Pública
1. A  controvérsia gerada, quanto à competência da Justiça Federal nas ações 
civis públicas intentadas em proteção a patrimônio nacional, ficou superada 
pelo art. 93, da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor.
2. A competência funcional estabelecida no art. 2-, da Lei da Ação Civil 
Pública - Lei n® 7.347/85, foi alterada pela lei nova que ressalvou a compe
tência da justiça Federal, em qualquer situação.
3. Agravo Provido." (TRF da 1" Região, Agravo de Instrumento n® 93.01.02093- 
9/BA, relatora: juíza Eliana Calmon, publicado no DJ de 11 dc março de 
1993, seção II, pág. 7500, negritos nossos) - (doc. 19}

"Processo C ivil - Ação C ivil Pública - Lei 7.347/85, art. 2-, Competência.
1. A competência para a ação civil pública é do juízo do local onde ocorreu 
o dano, ressalvada a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109,
1, da CF/88. (Jurisprudência divergente, por maioria, AG 91 .01 .13437-0-MG 
- TRF 1" Reg., Ag. 51132-RJ-TFR. Doutrina favorável: Hely Lopes Meireles, 
Hugro Nigro M azzilli, Paulo Roberto de Gouvêa Medina e outros)
2. Agravo provido." (TRF da 1" Região, Agravo de Instrumento n® 93.01.02092- 
0-BA, relator: ju iz Tourinho Neto, data do julgamento: 08 de março de 1993, 
Agravante: Ministério Público Federal, Agravado: Olivério Araújo) - (doc. 20)

8. Foi também com base nesse entendimento queo Ministério Público Federal e a União 
Federal apresentaram Recurso Extraordinário contra acórdão da Egrégia Primeira Seção do 
STJ (Conflito de Competência n® 2.706 - CE), que havia entendido pela competência de juiz 
do local do dano, em detrimento do juiz federal, em ação civil pública movida contra a 
União Federal. O  ministro W illiam  Patterson, vice-presidente do Superior Tribunal de Jus
tiça, admitiu o recurso extraordinário e lhe deu seguimento, nestes termos (doc. 21):

"Os recorrentes argúem, em síntese, que o aresto impugnado contrariou o art. 
109, I e §3® da Constituição Federal, sustentando a competência da Justiça 
Federal, por considerar que o art. 2® da Lei 7.347/85 não pode prevalecer 
sobre a regra maior acima indicada.
... Entendo que razão assiste aos recorrentes, na pretensão de ver a questão 
submetida à apreciação do Egrégio Supremo Tribunal Federal.
Accntue-se, desde logo, que estão presentes e cumpridos os pressupostos bási
cos de admissibilidade do recurso extraordinário, visto como se discute aspec
to constitucional objetivo, explicitamente abordado no acórdão impugnado. 
Sem embargo das lúcidas considerações ínsitas no decisum, entendo corre
tas as alegações, postas no recurso, sobre cuidar o inciso i do arligo 109, da 
Constituição Federal, de fixação de critério de jurisdição. Na lição de Frederico



Marques, lembrada, serve esta para designar as atribuições conferidas em con
junto a uma determinada espécie de órgãos judiciários. Portanto, mesmo que a 
competência delineada na Lei 7.347/85 (art. 2®), seja de natureza funcional, 
e assim, absoluta e inderrogável, há de prevalecer o p rece ito  fundam ental. 
Mesmo que dessa concepção se discorde, não há como fugir de outro argu
mento, para mim definitivo, que conduz ao acolhimento do pedido. Com 
efeito, ao colocarem-se em confronto o inciso I, os §§1® e 2® com o §3®, do 
mesmo artigo 109, chega-se facilmente à conclusão de que as exceções à 
jurisdição federal são aquelas declaradas no item I, nào havendo de extrair- 
se do §3® um outro tipo de exceção, relativamente às causas de interesse da 
União, visto que a disposição em comento refere-se a entidades diversas.
Por outro lado, os §§1® e 2- tratam de competência pertinente às ações pro
postas contra a União Federai, exclusivamente, e aí inexiste motivo para con
siderar outro órgão que não o da Justiça Federal.
Só essas razões são suficientes para dar seguimento ao recurso. Ressalte-se, 
porém, que não são desprezíveis os argumentos lançados quanto à natureza 
da competência estabelecida nos §§1® e 2® (ratione personae), e, portanto, 
também absoluta e inderrogável.
... Ante 0 exposto, ADM ITO o recurso.
Ministro W illiam  Patterson
Vice-Presidente" (doc. 21, negritos e grifos nossos)

9. As ações civis públicas não estão, de forma alguma, excepcionadas da Jurisdição 
Federal - quer pela Constituição, quer pela Lei 7.347/85 . E daí surge a pergunta óbvia: se 
há um dispositivo constitucional claro e expresso afirmando que as disputas sobre direitos 
indígenas serão julgadas por Juizes Federais, bem como as causas contra a União Federal,
por que contrariá-lo, com base numa interpretação equivocada de lei infraconstitucional, 
que não faz qualquer referência à competência da Justiça Estadual ou Federal?

10. In casu, além da União Federal 1er interesse direto e objetivo na ação, na qualidade 
dc ré e proprietária das terras indígenas, figuram no pólo passivo a FUNAI e o  IBAMA.

11. Tamanho e tão específico é o interesse da União, que o próprio IBAMA requereu a 
sua admissão no seu pólo ativo, como co-autor da ação, ao lado da associaçâo-aulora. 
(doc. 22). De acordo com a petição do IBAMA:

"A preocupação demonstrada pelo Núcleo de Direitos Indígenas é legítima e 
de nossa parte merecerá pronto atendimento, vez que os interesses alí de
monstrados se confundem intrinsecamente com as competências legais des
ta Autarquia..."

12. Da mesma forma, a FUNAi reconheceu a procedência dos fatos e do pedido formu
lado na ação civil pública (doc. 23), requerendo também a sua admissão no pólo ativo da 
demanda, ao lado da associação-autora.

13. A  FUNAI e o IBAMA têm a natureza jurídica dc autarquias, com privilégio do foro 
federal, conforme jurisprudência dominante, "in verbis":
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"Competência. FUNAÍ.
Cabe à Justiça Federal processar e julgar as causas em que for parte a FUNAI.
Precedente do CC n. 219". (STj, Conflito de Competência n® 0001269, relator: 
ministro Alhos Carneiro, publicado no DJ de 26-11 -90, pág. 13763)

"Processual C ivil. Competência. Fundação de Direito Público.
1. Fundação Nacional do Índio-FUNAI qualifica-se como pessoa jurídica de 
direito público, que integra o gênero autarquia (RTJ 122/495)
2. É competência da Justiça Federal processar e julgar causas em que estes 
entes comparecem como partes (C .F., art. 1 0 9 ,1)
3. Precedentes". (STJ, Conflito de Competência n® 0001273, relator: ministro 
IJueno de Souza, publicado no DJ de 23-09-91, pág. 13061)

14. Por todo 0 exposto, conclui-se que as ações civis públicas só poderão ser processa
das e julgadas pela justiça Estadual quando não envolvam disputa sobre direitos indíge
nas e quando não tenham a União Federal ou autarquia federal como rés. No caso presen
te, resulta clara e incontestável a competência da Justiça Federal para processar o feito.

XI - DA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO 
FEDERAL

1. Salienle-se, por outro lado, que a Constituição Federal deixa ao critério do autor a 
escolha da Seção Judiciária em que pretende ajuizar ação conlra a União Federal. Dispõe 
a "Lex Mater":

"art. 109-
... § 2® - As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção 
judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o 
ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada ou coisa ou, 
ainda, no Distrito Federal.

2. O  E. Tribunal Regional Federal da 1" Região já firmou jurisprudência favorável à 
competência da Justiça Federal no Distrito Federa! para julgar ação civil pública intentada 
contra a União Federal, ainda que outro o local do dano ambiental. No Conflito de Com
petência n® 89 .01.04829-9/PA, assim se posicionou o Tribunal (doc. 24);

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONFLITO  DE COMPETÊNCIA. jUSTIÇA FEDERAL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA D O  DF.
Interpreta-se o art. 2® da Lei 7.347/85 em harmonia com o art. 109, §2® da 
Constituição, se a União Federal é demandada. Competência da Vara Fede
ral da Seção Judiciária do Distrito Federal, onde o feito foi originariamente 
proposto.
Conflito de competência que se julga procedente, fixando a competência do 
MM. juiz Federal suscitado." (negritos nossos - Diário da justiça • Seção II, 
28.05.90, pág. 11026, Relator: Juiz Jirair Meguerian, Parte A: Ministério Pú
blico Federal, Parle B: União Federal, Suscitante: Juízo Federal da 2" Vara - 
PA, Suscitado: Juízo Federal da 9® Vara-DF)
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3. Invoque-se - mais uma vez - o princípio da supremacia das normas constitucionais. 
Se a Constituição Federal deixa ao critério do autor da ação escolher entre o foro do local 
do fato ou aquele do Distrito Federal, quando a União Federal é ré, não pode uma lei 
hierarquicamente inferior restringir a possibilidade de escolha do autor. Esse foi o entendi
mento esposado pelo acórdão citado (doc. 24), pois assiste razão ao ju iz federa! suscitante 
do Conflito de Competência, no sentido de que:

"... Tem-se que o preceito constitucional dá como correto o ajuizamento da 
ação perante a Seção judiciária do Distrito Federal, afastando, na espécie, a 
competência de qualquer outro Juízo.
Com efeito, nos termos do §2® do art. 109 da vigente Carta Magna, "As causas 
intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que 
for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o atoou fato que deu 
origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito 
Federal.
Como se vê, com relação as causas em que a União Federal é ré, a Lei Maior 
prevê possam ser as mesmas validamente intentadas em algum dos lo
cais relacionados, à escolha do a u to r, sendo evidente que a lei ordinária 
não poderá restringir o direito constitucionalmente assegurado ao 
demandante."

4. Além disso, a FUNAI e o IBAMA têm sede na capital da República (art. 100, IV do 
Código de Processo Civil), e quando há dois ou mais réus, com diferentes domicílios - 
(como é 0 caso, pois as madeireiras rés têm sede no Pará), poderão ser demandados no 
foro de qualquer deles, à escolha do autor (art. 94, §4®, do CPC). Essa a posição pacífica e 
reiterada dos Tribunais superiores:

"Conflito de Competência - Art. 94, par. 4®, do CPC 
Em havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios, serão deman
dados no foro de qualquer deles, à escolha do autor." (STJ, n® 0001331/ 
RJ, relator: Ministro Vicente Cernicchiaro, publicado no Dj dc 01-10-90, 
pág. 10428)

"Coníl ito de Competência - Ação de indenização por dano decorrente de delito. 
O  autor da ação pode optar pelo foro de seu domicílio, do lugar do delito e 
ainda do domicílio dos réus.
Sendo diversos os domicílios dos réus, em princípio, qualquer um dos foros 
será competente para apreciar e julgar a causa." (STJ, n® 0002129, relator: 
Ministro Cláudio Santos, publicado no DJ de 14-09-92, pág. 14933}

"Competência - Dois ou mais réus
Na pluralidade de réus o autor poderá ajuizar a ação no domicílio de um 
deles - Ap licação do Código de Processo C iv il , art. 94, Par. 4®, Conflito 
conhecido para decidir pela competência do ju ízo  Federal da 2" Vara - 
M G" (STJ, n® 0001292, relator: Ministro Garcia Vieira, publicado no DJ de 
24-09-90, pág. 09963)
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5. Ademais, na ação cível originária n® 4 1 0 -PA  (RTJ 131/1051, relator: ministro Moreira 
Alves), de indenização por desapropriação indireta, promovida contra a União Federal, o 
Supremo Tribunal Federal julgou-se incompetente para apreciar a causa, e determinou ... 
"a remessa dos autos à justiça Federal de 1® grau da Seção judiciária do Distrito Federal, 
que será a competente para seu processo e julgamento, ressalvada aos autores a possibili
dade de optarem pela Seção judiciária da justiça Federal do lugar da situação dos imóveis". 
Portanto, nos processos contra a União Federal, a opção entre o foro do local do imóvel e 
0 foro do Distrito Federal cabe ao autor. É o caso dos aulos!!!

6. Diante do exposto, conclui-se pela plena competência do ju ízo  Federal da 4" 
Vara no Distrito Federal para julgar a ação c iv il pública de responsabilidade por 
danos ambientais causados às áreas indígenas, movida pelo Núcleo de Direitos Indí
genas e que tem, em seu pólo passivo, além das empresas madeireiras, a União Fede
ral, a FUN AI e o IBAMA.

XII - O S  D A N O S IRREVERSÍVEIS SÃO , NA V ER D A D E, C A U S A D O S  A O  
P A T R IM Ô N IO  DA U N IÃ O  FEDERAL

1. A decisão liminar proferida pelo Exmo. Sr. Relator, acolhendo pedido formulado por 
garimpeiro ilegalmente instalado em área Indígena, causa danos irreversíveis e irreparáveis 
ao patrimônio da União Federal. As terras indígenas são de domínio da União (art. 20, XI, 
da CF), e seus recursos naturais são de usufruto exclusivo das comunidades indígenas que 
nelas vivem (art. 231, §2® da CF).

2. Conforme comprovam os relatórios oficiais já citados, a atividade desenvolvida pelo 
impetrante dentro da área indígena é simplesmente a garimpagem ilegal, com todas as 
suas conseqüências nefastas para a comunidade indígena e o meio ambiente: dissemina
ção do uso de bebidas alcóolicas, de doenças contagiosas, da prostituição, e a devastação 
ambiental, com a contaminação irreversível dos rios, fauna e flora - sem falar na enorme 
violência que caracteriza os garimpos clandestinos.

3. O  advogado da Administração Regional da FUNAI em Belém, Carlos Amaury Mota 
Azevedo, chegou à seguinte conclusão quanlo à operação de fiscalização desenvolvida na 
área (doc. 25):

"E necessário que a operação continue de vez que no momento, por causa 
das chuvas, as invasões diminuíram, todavia, na estiagem recrudescerá, mor
mente se as equipes se retirarem do local, o efeito seria inverso, ou seja, 
estimularia ainda mais as invasões com danos irrevogáveis ao meio ambiente 
e comunidades indígenas, através da extração ilegal de madeiras nobres, es
pecialmente mogno, ouro, caça e pesca predatória, disseminação de doen
ças, bebidas alcóolicas, prostituição, c aumento na escalada da violência, de 
vez que uso de armas e mortes violentas, é rotina naqueles locais, especial
mente no garim po Liberdade".

4. Amparado pelo despacho do Exmo. Sr. Relator, o garimpo ilegal e clandestino pros
segue dentro das terras indígenas provocando devastação e depredação de seus recur-
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SO S minerals, e danos irreversíveis e irreparáveis ao patrimônio público, j á  que as terras 
indígenas são bens de domínio da União Federal (CF, art. 20, XI), e que os recursos 
minerais constituem propriedade distinta da do solo, e pertencem à União (CF, art. 176, 
capuí).

5. Se persistir a decisão liminar autorizando garimpeiro a se manter instalado cm área 
indígena, demarcada e reconhecida, o patrimônio público estará irremediavelmente 
comprometido e dilapidado. Além de vio lar o direito líquido e certo da comunidade 
impetrante à posse permanente e ao usufruto exclusivo de suas riquezas naturais, a 
decisão do Exmo. Sr. Relator provoca d a n o s  g r a v í s s i m o s ,  ir r e p a r á v e i s  e  i r r e v e r s í v e i s ,  ao 
patrimônio público.

6. A  necessidade urgente de suspensão das atividades garimpeiras desenvolvidas na 
área indígena se agrava com a proximidade da estação seca no Pará, pois é fato público e 
notório localmente que nesse período aumenta o número de garimpeiros na região, oriun
dos de várias regiões do país, e, conseqüentemente, crescem os atos de violência contra o 
patrimônio público, que expõem a gravíssimos riscos a sobrevivência física e cultural da 
comunidade indígena.

7. já se tornaram tristemente conhecidos os efeitos catastróficos da garimpagem clan
destina em terras indígenas: envenenamento dos rios com o mercúrio utilizado na extração 
do ouro, formação de lagos altamente propensos a se tornarem focos de disseminação de 
doenças, como a malária, destruição de matas ciliares, erosão irreversível do solo, dissemi
nação da prostituição, inclusive infantil, da violência, sem falar na evasão fiscal e no con
trabando dos lucros ilícitos, em detrimento do erário público.

8. É evidente a necessidade de suspensão urgente e imediata da decisão liminar que 
permitiu a permanência de garimpeiro em área indígena, sob pena de se inviabilizar o 
provimento final do processo principal.

XIII - DO PEDIDO

1. Diante do exposto, o litisconsorte requer:

1) a reconsideração do despacho que concedeu liminar suspendendo os efeitos da 
decisão da MMa. ju íza da Vara Federal no Distrito Federal, tendo em vista os danos 
irreversíveis provocados pela garimpagem ilegal dentro de área indígena já demarcada e 
reconhecida pelo Poder Público;

2) 0 indeferimento do mandamus, porquanto inexiste direito líquido e certo, já que a 
questão demanda dilação probatória, inadmissível no mandado de segurança, não estando 
presentes os requisitos básicos para seu conhecimento;

3) no mérito, que seja denegada a segurança, por não ter qualquer amparo legal a 
pretensão do impetrante de continuar a exercer a garimpagem ilegal dentro de uma área 
indígena já reconhecida por portaria do ministro da justiça, Célio Borja;
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4) condenação do impetrante em perdas e danos arbitrados por V . Exa, visto a flagrante 
litigância de má-fé; e

5} condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Termos em que,
Pede Deferimento.

Brasília, de de 1993

Juliana Ferraz R. Santilli Raimundo.Sérgio Barros Leitão
OAB (DF) 10.123 OAB (CE) 5.666

Ana Valéria do Nascimento Araújo 
OAB (RJ) 53.573

Do<-. ■>: Dot isâo da 4" Turma do TRI- da Rogião ratiíicandu a 
proíliiçau dc cxploracàt» dat trê> áreas indígoiias

A G R A V O  DE IN STRU M EN TO  N® 93.01.22609-0/DF

R E LA T O R  : EX M O . SR . JU IZ  E U S T Á Q U IO  S ILV E IR A
A G R A V A N T E  : E X P O R T A D O R A  P ER A C H I LT D A .
A D V O G A D O S  : D R S . JO Ã O  M E N D O N Ç A  D E A M O R IM  F ILH O  E O U T R O  
A G R A V A D O  : N Ú C LE O  D E D IR E IT O S  IN D ÍG E N A S
A D V O G A D A  : D R A . JU L IA N A  FER R A Z  D A  R O C H A  SA N T ILL I
IN T E R E S S A D A  : F U N D A Ç Ã O  N A C IO N A L  D O  ÍN D IO  - FU N A I
IN T E R E S S A D O  : IN S T  BRA S . D O  M E IO  A M B IE N T E  E D O S  R EC U R S O S  

N A T U R A IS  R EN O V Á V E IS - IBA M A  
IN T ER ES S A D A  : U N IÃ O  FED ER A L

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO  CIVIL PÚBLICA. INTERESSE DA UNIÃO. CO M 
PETÊNCIA. DANO AO  MEIO AMBIENTE. LIMINAR.
1. Compete ao Juízo Federal processar e julgar ação civil pública em que a 
União figure como parte, mesmo que o local do dano não seja sede de Vara 
Federal. Entendimento majoritário da Turma, vencido o relator na preliminar.
2. Se 0 objeto da ação é responsabilizar alguém pelos danos causados ao 
meio ambiente, em virtude da exploração madeireira, a liminar não deve 
exceder à determinação da suspensão da atividade considerada nociva, acres
cida da cominação de multa diária pelo não cumprimento da ordem.
3. Agravo provido parcialmente.



A R A W ETÉ/P A R A KA N Â /X IKR IM  0 0  BA C A JÁ /A S SU R IN I/K A R A R A Ô  403

A C Ó R D Ã O

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas:
Decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1 " Região, por mai

oria, em preliminar, julgar competente a justiça Federal, e, no mérito, também por maioria, 
julgar procedente, em parte, o recurso, na forma do relatório, voto e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Custas como dc Ici.

Brasília, 27 de setembro de 1993.

JUÍZA ELIANA CALMON JUIZ EUSTÁQ UIO  SILVEIRA 
Presidente Relator

Doc. (>: Contra-ra/ões do NDI ao Reciiiso Tspot ial 
interposto pela Peradií

Exce len tíss im o  Senhor Ju iz  Presidente do Egrégio T rib u na l Regional Federal da 
1" Região

NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS, já qualificado nos autos do Agravo de 
Instrumento n® 93.01.22609-0/DF, em fase de Recurso Especial interposto por EXPORTA
DORA PERACHI LTDA, por intermédio de seus Procuradores que ao final subscrevem, 
vem perante Vossa Excelência com o devido acatamento, nos termos do artigo 27 da Lei n® 
8.038, de 28 de maio de 1990, apresentar

CONTRA-RAZÕES

conforme autorizam os jurídicos argumentos a segu ir expostos.

I - BREVE H IS T Ó R IC O  DA CA U SA

1. A  ora recorrente interpôs Agravo de Instrumento contra decisão da MMa. Juíza da 4" 
Vara Federal no Distrito Federal, que deferiu pedido de medida liminar requerido polo



4 0 4  A R A W E T É / P A R A K A N Ã / X IK R IM  D O  B A C A J Á / A S S U R IN I/ K A R A R A Ô

Núcleo de Direitos Indígenas, ora recorrido, em ação civil pública de responsabilidade por 
danos ambientais provocados por atividades madeireiras ilegais desenvolvidas em terras 
indígenas demarcadas e homologadas, de propriedade da União Federal (Constituição Fe
deral, artigo 20, XI).

2. O  Egrégio Tribunal Regional Federal da 1" Região, ao julgar o Agravo de Instrumento, 
apreciou preliminar de incompetência levantada pelo ilustre Relator do recurso, ju iz Eustá
quio Silveira, que entendia ser competente a Justiça Estadual para julgar o feito, com base 
no art. 2® da Lei 7.347/85, que regula a ação civil pública.

3. Rejeitando a preliminar, a Egrégia Quarta Turma manteve a competência da MMa. 
Juíza da 4" Vara no Distrito Federal para julgar a causa, por entender estar bem caracteriza
do 0 interesse direto e jurídico da União, não só na condição de ré, ao lado de duas autarquias 
federais (FUNAI e IBAMA), como de proprietária das terras indígenas, bens públicos federais 
(CF, art. 20, XI), além da disputa envolver direitos indígenas, de competência da Justiça Fede
ral por expressa previsão constitucional (art. 109, XI). Entendeu a Egrégia Quarta Turma que 
tais fundamentos constitucionais deveriam prevalecer sobre critérios fixados por lei ordinária.

4. No mérito, a Egrégia Quarta Turma deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento, 
mantendo a suspensão de qualquer exploração madeireira dentro das terras indígenas, cuja 
posse permanentee usufruto exclusivo de seus recursos naturais pertencem aos índios (CF, art. 
231, §2®). Permitiu, entretanto, que a recorrente mantivesse seus acampamentos madeireiros 
dentro das terras indígenas até o julgamento definitivo da ação civil pública.

II - D O  O B JE T O  D O  R E C U R S O : A  Q U E S T Ã O  C O M P E T E N C IA L

1. Apenas a questão competencial é objeto do Recurso Especial. Limita-se a recorrente 
a impugnar a competência da MMa juíza da 4- Vara Federal no Distrito Federal, preten
dendo a transferência do processo para a justiça Estadual, de São Félix do Xingu (PA). 
Alega, para tanto, que o v. acórdão recorrido teria violado o art. 2® da Lei 7.347/85 e 
divergido de decisões de outros tribunais.

I I I  - D A  IN A D M IS S IB IL ID A D E  D O  R E C U R S O . D E C IS Ã O  C O M  
V Á R IO S  FU N D A M E N T O S . R E C U R S O  N Ã O  A B R A N G E  T O D O S

1. O  recurso não merece ser admitido, por ausentes os pressupostos constitucionais e 
jurisprudenciais indispensáveis ao seu conhecimento, como se demonstrará.

2. Da leitura da peça recursal, depreende-se que a recorrente se limita a impugnar, 
muito superficialmente, ien passant) um dos muitos fundamentos jurídicos do v . aresto, 
que motivaram a manutenção da competência da justiça Federal: a intervenção da União, 
no feito, como ré.

3. Ocorre que o acórdão se assenta em diversas razões jurídicas, de natureza constitu
cional e infraconstitucional, todas elas suficientes, por si só, para mantê-lo solidamente 
fundamentado. Vejamos os seus fundamentos: (expressos no voto vogal da Exma. juíza 
Eliana Calmon, e no voto-vista do Exmo. Juiz Leite Soares):



a) trata-se cie disputa envolvendo direitos indígenas, que, por expressa previsão do art. 
109, XI, da Constituição Federal, deve ser processada e julgada por juiz federal;

b) são as terras indígenas bens públicos, de domínio da União Federal, sendo direto e 
jurídico 0 interesse da União no feito, na qualidade não só de ré, ao lado de duas autarquias 
federais, FUNA! e IBAMA, como de proprietária dos bens sufayuc//ce-outra razão para que, 
nos termos do art. 1 0 9 ,1, íosse fixada a competência da justiça Federal;

c) prevalecerem as regras de competência estabelecidas pela Constituição Federal, aponta
das acima, sobre quaisquer outros critérios apontados por lei ordinária anterior à atual 
Constituição, como é o caso do art. 2®da Lei 7.347, de 1985, que estabelece a competên
cia do local do dano para as ações civis públicas, e não pode prevalecer sobre regra de 
jurisdição federal fixada pela Constituição;

d) ter o art. 2® da Lei 7.347/85 sido modificado pelo artigo 93 da Lei 8.078/90, que expres
samente ressalvou a competência da justiça Federal para julgar a ação civil pública para 
defesa de interesses difusos e coletivos.

4. Vê-se, portanto, que a impugnação de apenas um dos fundamentos do acórdão re
corrido é insuficiente à admissão do recurso especial, nos termos da Súmula 283 do Supre
mo Tribunal Federal, aplicada também pelo Superior Tribunal de justiça na apreciação de 
recursos especiais:

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assen
ta cm mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".

5. Repíta-se - Qualquer dos sólidos fundamentos jurídicos, constitucionais e infracons
titucionais, do acórdão, é suficiente para mantê-lo. Assim, tendo se omitido o recorrente a 
respeito dos demais fundamentos lançados pelo venerando acórdão, incide a Súmula cita
da acima, não podendo o recurso ser admitido, conforme jurisprudência pacífica e torren
cial do Superior Tribunal dejustiça:

"...Acórdão com duplo fundamento. Quando o acórdão tem mais de um fun
damento suficiente e o recorrente não ataca todos eles, torna-se inadmissí
vel 0 recurso excepcional (Súmula 283/STF). Recurso extraordinário conver
tido em recurso especial de que a Turma não conheceu." (REsp n® 1.868-SP, 
relator: ministro Nilson Naves, RSTj 13/319)

"Acórdão assente em dupla fundamentação. Recurso.
1. Acórdão assentado em mais de um fundamento suficiente. Inviabilidade 
do recurso que não abrange um dos fundamentos.
2. Recurso especial não conhecido." (REsp n® 1.495-RJ, relator: ministro Fon
tes de Alencar, RT 665/176-177)

" ...I - Incontestado um dos fundamentos em que se assenta a decisão recorri
da, improfícuo é o recurso. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
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...III - Agravo regimental denegado. Unânime." (Agravo Regimental no Agravo 
de Instrumento n- 4.077-RJ, relator: ministro Fontes de Alencar, RSTJ 20/23)

6. In casu, embora tenha o recorrente interposto recurso extraordinário, em nenhum mo
mento de seu apelo impugna os demais fundamentos do v. aresto. Vê-se, na verdade, que em 
seu RE, apenas transcreveu o mesmo texto do Recurso Especial, mudando unicamente os 
artigos pretensamente violados (sobre tal omissão, se manifestará o ora recorrido no momento 
oportuno, ou seja, a impugnação ao Recurso Extraordinário, em contra-razões próprias).

7. Por lodo 0 exposto, merece o Recurso Especial ser inadmitido, por ausente pressuposto 
específico do apelo excepcional, indispensável ao seu conhecimento c julgamento.

IV  - N Ã O  H Á  D ISS ÍD IO  JU R ISPR U D EN CIA L - O S  A C Ó R D Ã O S  
C IT A D O S  PELA RECO RR EN TE FO RAM  REFO R M A D O S PELO  PR Ó PR IO  STJ

1. Ademais, inocorre, na espécie, dissídio jurisprudencial, a autorizar a interposição de 
Recurso Especial com fundamento no art. 105, III, alínea "c", da CF. Primeiramente, por
que os acórdãos do STJ utilizados pela recorrente para demonstrar a suposta divergência 
jurisprudencial foram reformados por esta mesma Corte.

2. No Conflito de Competência n- 2.374-0-SP, o acórdão anexado aos autos pela recor
rente foi reformado pela 1" Seção do STj, através de embargos declaratórios recebidos com 
efeitos modiíicativos, tendo sido reconhecida a competência da justiça Federa! (tal como 
no acórdão ora impugnado). Vejamos (doc. 1):

"Competência. Conflito. Ação Civil Pública. Medida Cautelar para Produção 
Antecipada de Provas, Objetivando a Realização de Prova Pericial e Teste
munhal, tendo em vista Vazamento de Petróleo, ocorrido no Canal de São 
Sebastião-SP. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. 
POSSIBILIDADE.
I - Achando-se a controvérsia regida pela "Convenção Internacional sobre 
Responsabilidade C ivil em Danos Causados por Poluição de Óleo", cujo tex
to foi aprovado pelo Decreto Legislativo n- 74, de 1976, promulgado pelo 
Decreto n® 79.437, de 28-3-77, e regulamentado pelo Decreto n® 83.540, de 
4-6-79, a competência para julgá-la é do juízo federal, nos expressos termos 
do art. 109, III, da Constituição Federal.
II - Embora haja compatibilidade entre o art. 2® da Lei n® 7.347, de 24-7-85, 
com 0 art. 109, parágrafos 2® e 3® da Constituição, como sustentado pelo 
acórdão embargado, nenhuma compatibilidade existe entre o citado texto 
legal e o art. 1 09 ,111, daquela Lei Maior.
III - Os embargos declaratórios podem ter efeitos modificativos se, ao suprir- 
se a omissão, outro aspecto da causa tenha de ser apreciado como conseqü
ência necessária.
IV - No caso, 0 acórdão embargado não considerou, ao decidir a questão 
sobre competência, a aplicação da citada Convenção Internacional. Daí que, 
suprindo-se a alegada omissão, impõe-se o recebimento dos embargos e, como 
decorrência inafastável, declarar-se a competência do MM. Juízo Federal

406 A R A W ETÉ/PA R A KA N Â /X IKR IM  0 0  BA CA JÂ /A SSU RIN l/K A R A R A Ô



suscitante, isto é, da 22" Vara em São José dos Campos-SP.
V  - Embargos Declaratórios Recebidos". (Relator: ministro Antônio de Pádua 
Ribeiro, Embargos de Declaração no Conflito de Competência n® 2.374-0-SP, 
acórdão publicado no DJde 10-05-93, pág. 08584)

3. O  mesmo ocorreu com o segundo acórdão citado pela recorrente para comprovar 
dissídio jurisprudencial, do Conflito de Competência n® 2.473-0/SP, também reformado 
por embargos declaratórios com efeito modificativo, por idênticas razões (doc. 2):

"Competência. Conflito. Ação Civil Pública. Reparação de Dano Ambiental. 
Colisão do Petroleiro "Penélope" contra o Petroleiro "Piquete", no Terminal 
Marítimo "Almirante Barroso". Embargos Declaratórios. Efeitos Modificativos. 
Possibilidade.
I - Achando-se a controvérsia regida pela "Convenção Internacional sobre 
Responsabilidade C ivil em Danos Causados por Poluição de Óleo", cujo tex
to foi aprovado pelo Decreto Legislativo n. 74, de 1976, promulgado pelo 
Decreto n. 79 .437 , d e 28.03.77, e regulamentado pelo Decreto n. 83.540, de 
04.06.79, competente para julgá-la é o juízo federal, nos expressos termos 
do art. 109, III, da Constituição Federal.
II - Embora haja compatibilidade entre o art. 2® da Lei n. 7347, de 04.07.85, 
com 0 art. 109, pars. 2® e 3®, da Constituição, como sustentado peio acórdão 
embargado, nenhuma compatibilidade existe entre o citado texto legal e o 
art. 109, III, daquela Lei Maior.
III - Os embargos declaratórios podem ter efeitos modificativos se, ao suprir-se a 
omissão, outro aspecto da causa tenha de ser apreciado como conseqüência 
necessária.
IV - No caso, o acórdão embargado não considerou, ao decidir a questão 
sobre competência, a aplicação da citada Convenção Internacional. Daí que, 
suprindo-se a alegada omissão, impõe-se o recebimento dos embargos e, como 
decorrência inafastável, declarar-se a competência do MM. juízo Federal 
suscitante, isto é, a da 22" Vara em São josé dos Campos-SP.
V - Embargos declaratórios recebidos." (Relator: ministro Antônio de Pádua 
Ribeiro, Embargos de Declaração no Conflito de Competência n® 2.473, pu
blicado no DJ de 10-05-93, pág. 08584)

4. Vê-se que ambos os acórdãos foram reformados por idênticos fundamentos, tendo 
sido mantida a competência da justiça Federal, e não da Justiça Estadual, como alega a 
recorrente.

5. A  orientação dos dois acórdãos que foram citados pela recorrente na tentativa de 
demonstrar dissídio jurisprudencial tornou-se, com o recebimento dos embargos 
declaratórios com efeito modificativo, a mesma da decisão recorrida: Ou seja, ainda que 
se admita a compatibilidade do art. 2® da Lei 7.347/85 com o art. 109, parágrafos 2®c3®da 
CF, nenhuma compatibilidade existe entre tal dispositivo de lei ordinária e o art. 109, XI, da 
Carta Magna, que dispõe expressamente:

"Art. 109 - Aos juizes federais compete processar e julgar:
XI - a disputa sobre direitos indígenas".
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6. Nos dois acórdãos cujas ementas foram transcritas acima, a incompatibilidade é com 
0 inciso III do art. 109, que estabelece regra específica de competência para regular causas 
fundadas em tratados internacionais, que prevalece sobre qualquer outra regra genérica 
fixada em lei ordinária.

7. In casu, há uma regra expressa da Constituição regulando a competência para causas 
envolvendo direitos indígenas, e esta deve preponderar. E tal entendimento foi acatado 
pela decisão. Ou seja; ainda que prevaleça o entendimento de que o art. 2® da Lei 7.347/85 
é compatível com o art. 109, §3® da CF, não há como sustentar a sua compatibilidade com 
0 art. 109, XI, que prevê expressamente a competência da justiça Federal para julgar dispu
tas sobre direitos indígenas.

8. Diante da constatação deque os acórdãos utilizados pela recorrente para demonstrar 
divergência jurisprudencial foram reformados pelo STJ, torna-se evidente a inadmissibilidade 
do apelo.

V  - O S  DEM AIS A C Ó R D Ã O S  TAMBÉM N Ã O  SE PRESTAM À  
D EM O N STR A Ç Ã O  DE D IS S ÍD IO  JU RISPR U D EN CIA L

1. Quanto aos demais acórdãos, simplesmente nào satisfazem os requisitos mínimos à 
demonstração de dissídio jurisprudencial. Um deles (Al n® 93 .01.02086-6/BA) é do pró
prio Tribunal Regional Federal da 1" Região, órgão prolator da decisão recorrida, e por
tanto, inadmissível, nos termos da Súmula n® 13 do Superior Tribunal de justiça, verbis:

"A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial."

2. Os outros dois acórdãos, proferidos pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 4" Re
gião, bem como o terceiro acórdão do STJ, só tiveram a sua ementa transcrita, o que também 
é inadmissível, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de justiça:

"A simples transcrição de ementas dos julgados trazidos a confronto não 
serve para comprovar a divergência apontada, a teor do art. 255, parágrafo 
único, do RISTJ". (REsp n® 3.339-PR, publicado no Dj de 10.9.90)

" ... A  divergência jurisprudencial carece de ser analiticamente demonstrada 
(Regimento Interno, artigo 225, §2®), nào sendo bastante, em regra, a mera 
transcrição dc ementas dos paradigmas.
Recurso não conhecido, por unanimidade." (REsp n® 12.851-Rj, relator: mi
nistro Demócrito Reinado, RSTJ 27/467)

" ... Divergência jurisprudencial. Desservc à sua caracterização a mera trans
crição de ementa. Indispensável o confronto analítico.
... Agravo improvido."(Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n® 14.282- 
DF, relator: ministro Américo Luz, RSTj 28/19)

3. De acordo com o Regimento Interno do STj, artigo 255, nos casos de recursos funda
dos na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição, para a comprovação de diver-
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gência é necessária a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, 
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados 
- a chamada demonstração analítica.

4. Tal exigência regimental foi frontalmente desrespeitada pela recorrente - em relação 
a todos os acórdãos. Ela se limitou a transcrever ementas, sem mencionar as circunstâncias 
de fato em que foram proferidos os julgados confrontados com a decisão recorrida, o que é 
inaceitável, de acordo com a jurisprudência do STJ.

5. Com efeito, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n®
15.709-7-Rj, cujo acórdão íoi publicado no DJ de 23/11/92, o Relator, ministro César Ro
cha, assim se manifestou:

"...Afasto de logo a análise do julgado da Segunda Turma porque imprestável, 
à caracterização da divergência ensejadora do recurso em exame, aresto do 
mesmo órgão prolator do decisum embargado.
Quanlo aos demais, tenho que a embargante não cumpriu o comando do §1 ® 
do artigo 266 do Regimento Interno desta Corte. Com efeito, apresenta-se 
falha a comprovação da desinteligência dos julgados, na medida em que 
não se procedeu a indispensável demonstração analítica das circunstâncias 
que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, impossibilitando a 
evidência da moldura fática norleadora das decisões que se afirmou discre
pantes. Imprescindível para a caracterização do dissídio jurisprudencial, 
por lógico, que os acórdãos ostentadores de díspares conclusões hajam 
sido proferidos em idênticas hipóteses. Para tanto, é insuficiente a mera 
transcrição da ementa, que, sobre não compor a estrutura legal do acórdão 
- consoante se infere do artigo 458 do Código de Processo C ivil -, pode não 
retratar com fidelidade a decisão ementada".

Em Recursos Especiais por divergência jurisprudencial, o entendimento é o mesmo:

"É indispensável a demonstração analítica em casos nos quais só a compara
ção das situações fáticas evidencia o dissídio pretoriano". (STj-3" Turma, 
REsp 6.650-RJ, rei. Min, Cláudio Santos, D jU 24.6.91)

6. Pelas ementas transcritas pela recorrente, é impossível saber quais as circunstâncias 
fáticas que motivaram tais julgamentos, e se estas se assemelham ou não àquelas do acórdão 
recorrido. É fácil presumir, entretanto, que as situações fáticas que ensejaram tais acórdãos 
sejam diversas daquela contemplada na decisão recorrida. No primeiro caso, o Departa
mento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) é parte, eseguramente o litígio não versa 
sobre direitos indígenas, o mesmo se podendo dizer em relação à segunda ementa. Em 
relação aos acórdãos que foram anexados aos autos, em sua íntegra, é fácil a constatação 
sobre a completa diversidade da matéria; nenhum deles envolve disputa sobre direitos 
indígenas, e portanto, não podem servir como parâmetro. De qualquer forma, não arcou a 
recorrente com o ônus de comprovar a semelhança fática, de forma a permitir que os 
ilustres julgadores pudessem aferir se as decisões foram proferidas em situações fáticas 
idênticas.
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7. Por todo o exposto, confia o ora recorrido na denegação de seguimento ao Recurso 
Especial, pela Presidência do Egrégio Tribunal Regional Federal, com o que estará 
realizando o indispensável e insuprimível controle prévio de admissibilidade do recurso 
excepcional.

VI - O JULGAMENTO DO RESP DEVE SER SOBRESTADO ATÉ 
DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DADA A 
PREjUDICIALIDADE

1. Muito embora confie o ora recorrido na denegação de seguimento ao REsp, pede 
venia para ponderar que, na remota hipótese de ser admitido, o seu julgamento deve ser 
sobrestado até decisão definitiva no RE, também interposto pela recorrente contra o v. 
aresto.

2. A  Lei 8.038, de 28.5.90, em seu art. 27, §5®, estabelece que "na hipótese de o relator 
do recurso especial considerar que o recurso extraordinário é prejudicial daquele, em deci
são irrecorrível sobrestará o seu julgamento e remeterá os autos ao Supremo Tribunal Fede
ral, para julgar o extraordinário."

3. É a hipótese dos autos. A  compatibilidade ou não do art. 2- da Lei 7347 ISS  com o 
art. 109, §3®, da Constituição Federal - questão levantada pela recorrente no extraordinário 
- é prejudicial ao julgamento do REsp. Antes de se decidir se houve ou não ofensa à lei 
federal (art. 2® da Lei 7.347/85),éfundamenlalqueoSuprcmoTribunal Federal se manifes
te acerca da compatibilidade do dispositivo legal pretensamente violado com a Carta Mag
na do país.

4. É precisamente este o pedido formulado pela requerente em seu Recurso Extraordi
nário; que o STF "declare compatível o art. 2® da Lei 7.347/85, com o art. 109, §3® da 
Constituição Federal" (fls. 610 dos autos). Ora, se o E. Supremo Tribuna! Federal negar 
provimento ao RE, por entender que não há compatibilidade do art. 2® da Lei 7.347/85 com 
a norma constitucional invocada, prejudicado estará o REsp. A incompatibilidade do dis
positivo federal invocado com a Constituição será suficiente para afastar o conhecimento 
do REsp por suposta infringência a este.

5. Ao decidir o Recurso Extraordinário, o STF se manifestará também acerca da compa
tibilidade do art. 2® da Lei 7.347/85 com o art. 109, XI, da Constituição Federal, que 
ressalva a competência da justiça Federal para jidgar disputas envolvendo direitos 
indígenas. Caso entenda o Supremo Tribunal Federal que, nas açÕes c iv is  públicas 
envolvendo direitos indígenas e bens de domínio da União Federal, deve prevalecer a 
regra constitucional da competência da Justiça Federal, estará prejudicado o REsp. O  fun
damento constitucional do acórdão será suficiente para mantê-lo, e prejudicará o exame 
do REsp.

6. Saliente-se que o acórdão recorrido contém fundamentação de natureza essencial
mente constitucional, prejudicial à matéria infraconstitucional, e, nessas hipóteses, o Re
curso Extraordinário deve ser conhecido antes. Este tem sido o entendimento reiterado do 
E. Superior Tribunal de justiça:

41 0  A R A W ETÉ/P A R A KA N Ã /X IKR IM  DO BA C A JÁ /A SSU RIN I/K A R A RA Ô



" ... CO NSTITUCIO NALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOS
TO  E, NA ORIGEM , ADM ITIDO. PREJUDICIALIDADE. SOBRESTAMENTO 
D O  ESPECIAL. REMESSA AO  CO LEN DO  STF. PRECEDENTES.
I - Passando, necessariamente, o deslinde da controvérsia pelo exame do 
alcance e violação de dispositivos constitucionais, tem-se por prejudicial o 
exame do recurso extraordinário interposto e, na origem, admitido.
II - É lícito, a partir dessa consideração, sobrestar o julgamento do Especial 
e determinar a remessa dos aulos ao Supremo Tribunal Federal para julgar o 
Recurso Extraordinário {Lei n® 8.038/90, art. 27, §5®).
III - Julgamento sobrestado." (REsp n® 24398-SP, relator; ministro César Asfor 
Rocha, acórdão publicado no D] de 23-11 -92, pág. 21849)

"RECURSO ESPECIAL. TAXA DE M ELHORIA DOS PORTOS. INCONSTITU- 
CIONALIPADE. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. RECURSOS SIMULTÂNEOS.
Q UESTÃO  DE ORDEM .
1. Ante a prejudicialidade da matéria constitucional sobre a infraconstituci
onal, em acatamento a questão de ordem, estabelecida pela Primeira Seção 
deste Tribunal (Dj de 20.02.92), determina-se o sobrestamento do Recurso 
Especial até que o Extraordinário seja julgado pelo E. Supremo Tribunal Fede
ral." (REsp n® 0020675/SP, relator: ministro Pcçanha Martins, acórdão publi
cado no D) de 22-03-93, pág. 04528)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HAVENDO, SIMULTANEAMEN
TE, RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM Q U E SE DISCUTE M ATÉRIA CONSTI
TUCIO N AL PREjUDICIAL DO PRIMEIRO...
Havendo os recursos extraordinário e especial, ao mesmo tempo interpostos, 
sendo que se discute matéria constitucional naquele, de caráter prejudicial do 
segundo, deve este ser sobrestado até o julgamento pelo Supremo Tribunal 
Federal, na forma permitida pelo artigo 27, §5®, da Lei n® 8.038, de 28 de maio 
de 1990.
... Embargos acolhidos, por unanimidade." (Embargos de Declaração no Re
curso Especial n® 15.119-0/SP, relator: ministro Demócrito Reinaldo, 
Embargante: SKFdo Brasil Ltda. Embargada: União Federal, acórdão publica
do no DJ de 08/09/92, seção I, pág. 14323/14324)

7. Ademais, com o trânsito cm julgado do fundamento constitucional, suficiente, por 
si só, para manter o v. acórdão recorrido, prejudicado estará o conhecimento do REsp.
Esta é a jurisprudência pacífica e torrencial dos Tribunais Superiores:

"PROCESSUAL C IV IL  RECURSO ESPECIAL CO N TRA AC Ó RD Ã O  COM 
DUPLO  FUNDAM ENTO: CONSTITUCIONAL E IN FRACO N STITU CIO N AL 
BASEIA-SE O  ARESTO EM DUPLO FUNDAMENTO, CONSTITUCIONAL E 
INFRACONSTITUCIONAL, CONTRA O  QUAL FORAM INTERPOSTOS OS 
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL.
Pendente de julgamento o Agravo interposto contra a inadmissão do Extra
ordinário, é de se sobrestar o Especial, face à possibilidade de trânsito em 
julgado do fundamento constitucional do acórdão". (REsp n® 26629-SP, relator:
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ministro Garcia Vieira, red. acórdão: ministro Demócrito Reinaldo, acórdão 
publicado no DJ de 29-03-93, pág. 05228)

"Se o acórdão recorrido apoia-se em fundamento constitucional e funda
mento ínfra-constítucional, o trânsito em julgado do primeiro, suficiente 
por si só para mantê-lo, prejudica o exame do outro. Sobrestamento, no 
caso, do julgamento do recurso especial, até que o STF decida o agravo de 
instrumento denegatório da subida de recurso extraordinário interposto pela 
União". (STJ-2"lurm a, REsp 16.046-SP, rei. M in. Antônio de Pádua Ribeiro, 
DJU 23 .3 .92 , p. 3.472)

8. Por todo 0 exposto, confia o ora recorrido no sobrestamento do REsp até o julgamen
to do Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, dada a sua evidente 
prejudicialidade.

V II - D O  M ÉR ITO  - O  R ECU R SO  N Ã O  M ERECE SER P R O V ID O

1. Também no mérito não procedem as alegações da recorrente, sendo juridicamente 
infundada a sua pretensão de transferir o processo da justiça Federal para a justiça Estadual.

2. A Constituição Federal é suficientemente clara quando estatui que:

"Art. 109 - Aos juizes federais compete processar e julgar;
XI - a disputa sobre direitos indígenas"

3. In casu, não i esta qualquer dúvida quanto a envolver a ação judiciai, proposta origi
nariamente perante a justiça Federal, disputa sobre direitos indígenas. Trata-se de ação 
civil pública movida pelo Núcleo de Direitos Indígenas, ora recorrido, conlra FUNAI, IBAMA, 
União Federal e empresas madeireiras que atuam ilegalmente dentro de áreas indígenas 
demarcadas e homologadas (portanto, plenamente reconhecidas como de domínio da União 
- CF, art. 20, XI).

4. Discute-se, na ação civil pública, os danos ambientais causados às terras indígenas 
pela exploração ilegal de mogno, em detrimento dos direitos reconhecidos aos índios de 
posse permanente e usufruto exclusivo dos recursos naturais de suas terras (art. 231, §2® 
da CF).

5. Ao manter a competência da justiça Federal para processar e julgar o feito, o v. 
acórdão recorrido entendeu que o art. 2® da Lei 7.347/85, que estabelece a competência da 
Justiça do iocal do dano para julgar ações civis públicas, não poderia prevalecer sobre 
regra de jurisdição federal fixada pela Constituição.

6. Primeiramente, porque ainda que se entenda pela compatibilidade do art, 2® da Lei 
7.347/85 com o art. 109, §3® da CF, - tal como sustentado pela recorrente não há como 
conciliar o citado dispositivo de lei federal com o art. 109, XI, da Carta Magna, que contém 
regra explícita e específica, de competência da Justiça Federal, para o julgamento de quais
quer feitos envolvendo terras indígenas - independentemente de se tratar de ação civil

412 A R A W ETÉ/P A R A KA N Ã /X IKR IM  DO BA C A JÃ /A SSU RIN I/K A R A RA Ô



pública, ação ordinária, ou qualquer outro tipo de procedimento judicial. A regra constitu
cional é claríssima: quaisquer disputas envolvendo direitos indígenas serão processadas e 
julgadas por juizes federais.

7. Em dois julgamentos anteriores da Egrégia 1" Seção do STJ, já citados acima (ementas 
transcritas no capítulo IV destas contra-razões), em que se discutiu justamente a competên
cia da Justiça Estadual x Justiça Federal para julgar ação civil pública, fundada em conven
ção internacional sobre responsabilidade civil em danos causados por poluição de óleo, os 
ilustres julgadores entenderam, em embargos de declaração-recebidos com efeitos 
modificativos, que:

"Embora haja compatibilidade entre o art. 2- da Lei n- 7.347, dc 04 .07 .85, 
com 0 art. 109, parágrafos 2- e 3®, da Constituição, como sustentado pelo 
acórdão embargado, nenhuma compatibilidade existe entre o citado texto 
legal e o art. 109, 111, daquela Lei Maior." (Embargos de Declaração no 
Conflito de Competência n® 2473, acórdão publicado no Dj de 10-05-93 - 
doc. 2)

8. O  art. 109, III, da Constituirão, estabelece que aos juizes federais compete processar 
e julgar "as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou 
organismo internacional". O  entendimento do acórdão citado foi, portanto, que tal regra 
de competência específica, fixada pela Constituição, é incompatível com a regra fixada 
pelo art. 2® da Lei 7.347/85, que determina a competência do "local do dano" para ações 
civis públicas, ou mesmo com o art. 109, §3® da CF.

9. Ou seja: só será competente o juízo do local do dano, estadual, quando não se trate 
de causa que, em função dos interesses jurídicos que envolve, tenha a competência da 
justiça Federal expressa e especificamente determinada pela Constituição Federal, em dis
positivo próprio.

10. É evidente a semelhança com o caso dos autos. Se o art. 109, XI, dispõe especifica
mente que compete aos juizes federais processar e julgar "a disputa sobre direitos indíge
nas", é incompatível com a regra de competência do "loca! do dano" estabelecida pela Lei 
7.347/85. E não resta dúvida: deve prevalecer a regra constitucional, em respeito ao princí
pio da supremacia das normas constitucionais.

11. In casu, além de prevalecer a regra da competência da Justiça Federal para julgar feitos 
envolvendo direitos indígenas, os bens jurídicos em questão - as terras indígenas - são públi
cos e federais, de domínio da União Federal, também por expressa previsão constitucional:

"Art. 20 - São bens da União:
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios"

12. Portanto, o interesse jurídico da União é direto e sua intervenção no íeito não é 
meramente formal, mas substancial, na qualidade de proprietária dos bens jurídicos em 
questão, e de uma das rés da ação civil pública, ao lado de duas autarquias federais: FUNAI 
e IBAMA.
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13. A competência da Justiça Federal para processar e julgar feitos, de qualquer nature
za, que envolvam direitos indígenas, é reconhecida pela jurisprudência:

"Conflito de Competência. Ação Possessória. Terras de Silvícolas. Litisconsórcio 
passivo entre a FUNAI e a União. Ante a existência de litisconsórcio entre a 
FUNAI e a União, as ações em que se discute posse sobre áreas dos silvícolas 
são da competência da Justiça Federal. Conflito improcedente". (TFR, Confli
to de Competência n® 0006839, relator: ministro Dias Trindade, acórdão pu
blicado no DJ de 04-09-86)

"Competência. Furto de madeira em terras dos silvícolas. Compete à Justiça 
Federal o processo e julgamento dos crimes de furto de madeiras extraídas de 
terras dos silvícolas, pois são praticados em detrimento de bens e interesses 
da União, detentora do domínio sobre essas terras. Recurso provido". (TFR, 
Recurso Criminal n® 0001240, relator: ministro Dias Trindade, publicado no 
Dj de 25-09-86, pág. 02322)

"Aldeamento de índios. Interesse da União. Competência da Justiça Federal.
A alegação de domínio por parto da União em terras situadas no perímetro de 
aldeamentos indígenas revela o seu fundado interesse na causa, capaz de 
deslocá-la para o processo e julgamento no foro federal. Agravo desprovido. 
Decisão reformada". (TFR, Agravo de Instrumento n® 0043555, relator: minis
tro Cueiros Leite, publicado no Dj de 08-03-84)

"Competência. Usucapião. Interesse da União. Demonstrando a União Fede
ral, ao contestar a ação como ré, que as terras objeto da ação são de seu domí
nio, firmada está a competência da justiça Federal, nos termos do enunciado das 
Súmulas 250 do E. STF e 14 deste Tribunal. Agravo Improvido." (TFR, A .i. n. 
0041849, relator: ministro Otto Rocha, publicado no Dj de 07-10-82)

14. Também os constitucionalistas brasileiros se manifestam, unanimemente, pela com
petência absoluta da justiça Federal para julgar feitos envolvendo direitos indígenas. Veja
mos os ensinamentos do Prof. José Afonso da Silva (in "Curso de Direito Constitucional 
Positivo", Ed. Revista dos Tribunais, 7- edição, pág. 722):

"Os direitos e interesses dos índios têm natureza jurídica de direito coletivo, 
direito comunitário. Como tal, concerne à comunidade toda e a cada índio 
em particular como membro dela...
Por isso é que a Constituição reconhece legitimação para defendê-los em 
juízo aos próprios índios e às suas comunidades, intervindo o Ministério Pú
blico em todos os atos do processo, que é da competência, em primeira ins
tância, do juiz Federal da seção onde estiverem situadas as terras por eles 
habitadas (arts. 109, XI e §2®, e 232) e, na segunda, do Tribunal Regional 
Federal da área. Pela mesma razão, ou seja, por se tratar de direitos e inte
resses coletivos, indisponíveis, de ordem pública, envolvidos, além do mais, 
com interesses da União, é que a Constituição também deu legitimação ao 
Ministério Público para defendê-los judicialmente (art. 129, V), e, se a com
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petência é da justiça Federal, o Ministério Público legitimado é o Ministério 
Público Federal."

15. Resumindo: se a Constituição Federal dispõe expressamente que as causas envolven
do direitos indígenas devem ser julgadas por juizes federais, não se pode invocar um dispo
sitivo de uma lei infraconstitucional para transferir o seu julgamento para a justiça Estadual. 
Estar-se-ia contrariando o império da norma suprema.

16. In casu, a competência da justiça Federal é determinada não só por envolver a dispu
ta direitos indígenas, pela natureza das terras indígenas, bens públicos dc domínio da União 
Federal, como também pela presença da União Federal e duas autarquias federais - FUNAI 
e IBAMA - no pólo passivo, em conformidade com outro dispositivo constitucional:

"Art. 109 - Aos juizes federais compete processar e julgar:
! - as causas em que a Uniào, entidade autárquica ou empresa pública federal 
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto 
as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à justiça Eleitoral e à 
justiça do Trabalho"

17. A competência da justiça Federal, no caso presente, é estabelecida cm função da 
matéria (ratione materiae) - direitos indígenas - e em razào das pessoas - ratione personae. 
Portanto, competência absoluta, fixada pela Lei Maior do país, que prevalece sobre qual
quer outro critério. É norma de ordem pública, com aplicação cogente, inderrogável pelas 
partes ou ju iz c limitadora da esfera legislativa do poder constituído.

18. E foi justamente com base nesse entendimento que o Ministério Público Federal e a 
União Federal apresentaram Recurso Extraordinário contra acórdãos da Egrégia Primeira 
Seção do STj (Conflito de Competência n® 2.706 e Conflito de Competência n® 2.230), que 
haviam entendido pela competência de ju iz cio local do dano, em detrimento do ju iz fede
ral, cm ação civil pública movida contra a União Federal. O  ministro W illiam  Patterson, 
vice-presidente do Superior Tribunal de justiça, admitiu os dois recursos extraordinários e 
lhes deu seguimento, nestes termos (does. 3 e 4):

"Os recorrentes argúem, cm síntese, que o aresto impugnado contrariou o art. 
1 0 9 ,1 G §3® da Consliluição Federal, sustentando a competência da justiça 
Federal, por considerar que o art. 2® da Lei 7.347/05 não pode prevalecer 
sobre a regra maior acima indicada.
... Entendo que razão assiste aos recorrentes, na pretensão de ver a questão 
submetida à apreciação do Egrégio Supremo Tribunal Federal.
Acentue-se, desde logo, que estão presentes e cumpridos os pressupostos bási
cos dc admissibilidade do recurso extraordinário, visto como se discute aspecto 
constitucional objetivo, explicitamente abordado no acórdão impugnado.
Sem embargo das lúcidas considerações ínsitas no decisum, entendo corre
tas as alegações, postas no recurso, sobre cuidar o inciso I do arligo 109, da 
Constituição Federal, de fixação de critério de jurisdição. Na lição de Frederico 
Marques, lembrada, serve esta para designar as atribuições conferidas em con
junto a uma determinada espécie dc órgãos judiciários. Portanto, mesmo que a
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competência delineada na Lei 7.347/85 (art. 2%  seja de natureza funcional, e 
assim, absoluta e inderrogável, há de prevalecer o preceito fundamental. 
Mesmo que dessa concepção se discorde, não há como fugir de outro argu
mento, para mim definitivo, que conduz ao acolhimento do pedido. Com 
efeito, ao colocarem-se em confronto o inciso I, os §§1® e 2- com o §3®, do 
mesmo artigo 109, chega-se facilmente à conclusão de que as exceções, à 
jurisdição federal são aquelas declaradas no item I, não havendo de extrair- 
se do §3® um outro tipo do exceção, relativamente às causas de interesse da 
União, visto que a disposição em comento refere-se a entidades diversas. 
Por outro lado, os §§1 ® e 2® tratam de competência pertinente às ações pro
postas contra a União Federal, exclusivamente, e aí inexiste motivo para con
siderar outro órgão que não o da justiça Federal.
Só essas razões são suficientes para dar seguimento ao recurso. Ressalte-se, 
porém, que não são desprezíveis os argumentos lançados quanto à natureza 
da competência estabelecida nos §§1® e 2® (ratione personae), e, portanto, 
também absoluta e inderrogável.
... Ante o exposto, ADM ITO o recurso.
Ministro W illiam Patterson 
V ice Presidente" (grifos nossos)

19. Estes apelos extremos (REs n® 161451-0 e 168273, relator ministro Moreira Alves)
foram interpostos pelo Ministério Público Federal com base no entendimento de que o art. 
2® da Lei. 7.347, fixador da competência do ju iz do local do dano, não pode prevalecer 
sobre a norma constitucional que fixa a competência da justiça Federal para julgar ações 
em que a Uniào Federal ou suas autarquias sejam rés.

20. Entendeu o Ministério Público Federal, com razão, que as exceções à Jurisdição Fe
deral dirigidas à União e suas autarquias, estão expressamente previstas no art. 1 0 9 ,1, da 
Carta Magna, ou seja: causas de falência, acidentes de trabalho e as sujeitas à justiça Eleitoral 
e à Justiça do Trabalho. Em nenhum momento a Constituição Federal prevê exceção, nos 
casos de ações civis públicas, à regra geral da competência federal para ações contra a União. 
No caso presente - é importante salientar - a competência da justiça federal se estabelece não 
apenas em função da presença da União Federal e de duas autarquias federais no pólo passi
vo, mas também por envolver a disputa direitos indígenas, conforme já salientado.

21. As ações civis públicas não estão, de forma alguma, excepcionadas da jurisdição 
Federal - quer pela Constituição, quer pela Lei 7.347/85. E daí surge a pergunta óbvia: se há 
um dispositivo constitucional claro e expresso afirmando que as disputas sobre direitos 
indígenas serão julgadas por juizes Federais, bem como as causas contra a União Federal,
por que contrariá-io, com base numa interpretação extensiva de lei infraconstitucional, que 
não faz qualquer referência à competência da justiça Estadual ou Federal?

22. É em função da prevalência da norma constitucional fixadora da competência fede
ral sobre o art. 2® da Lei 7.347/85 que os juristas que dissertam sobre a ação civil pública 
são acordes em ressaltar que esta deve ser ju Igada no local do dano, mas desde que ressal
vada a competência da justiça Federal - até mesmo aqueles juristas que são citados pela 
própria recorrente para fundamentar o seu recurso excepcional.
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23. De má fé, a recorrente cita apenas trechos parciais, pinçados da obra destes juristas, 
que não traduzem o seu pensamento global a respeito da matéria. Vejamos: HUGO NIGRO  
MAZZILLI iin "A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo", Ed. Revista dos Tribunais, 4" 
edição, pág. 121):

"As exceções ao princípio de que as ações da Lei n. 7.347/85 devem ser 
propostas no local do dano efetivo ou virtual ficam por conta de quando haja 
interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, na con
dição de autoras, rés, assistentes ou opoentes (CF, art. 1 0 9 ,1), ou de quando 
haja interesses de vários Estados em conflito ou entre as respectivas entidades 
da administração indireta (CF, art. 1 0 2 ,1, /). Nesses casos, desloca-se a com
petência para juizes ou tribunais federais."

24. No mesmo sentido, entende HELY LOPES MEIRELLES, (/n "Mandado de Segurança, 
Ação Popular, Ação C ivil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data", Ed. Revista dos 
Tribunais, 13" edição, pág. 127):

"A ação civil pública e as respectivas medidas cautelares deverão ser pro
postas no foro do local onde ocorrer o dano (arts. 2® e 4®).......
Se, porém, a União, suas autarquias e empresas públicas forem interessadas 
na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, a causa correrá perante 
os Juizes Federais e o foro será o do Distrito Federal ou o da Capital do 
Estado, como determina a Constituição da República (art. 1 0 9 ,1).

25. Outro jurista que discorreu sobre a matéria, PAULO ROBERTO DE GOUVÊA MEDINA,
iin "Aspectos da Ação C ivil Pública", artigo publicado na Revista de Processo, edição ju- 
Iho-setembro de 1987, n®47, pág. 225):

"Ao conferir competência ao juízo do foro do iocal onde ocorreu o dano, a lei 
está, pois, excluindo a possibilidade de a ação ser ajuizada noutro foro, seja 
por aplicação das regras comuns de competência, seja por vontade dos liti
gantes. Em se tratando, porém, de ação em que forem partes a União, suas 
autarquias ou empresas públicas federais, prevalecerá a competência da Jus
tiça Federal, que, sendo também de categoria absoluta, decorre de norma 
constitucional (CF, art. 125,1)."

26. Já RENÉ A. DOTTI, {in "A atuação do Ministério Público na proteção dos interesses 
difusos", Revista do Ministério Público - RS, n. 19/86, p. 83 e nota 35), ao comentar a 
competência do local do dano, estabelecida pela Lei 7.347/85, em obediência ao princípio 
de territorialidade, e sua conveniência processual, ressalva que:

"Trata-se, como é óbvio, de uma regra geral, que sofre exceção nas causas 
em que a União, entidade autárquica ou empresas públicas forem interessa
das na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes. Em tais hipóteses, a 
regulação da matéria é constitucional (cf. art. 125 e §§) no que tange à com
petência jurisdicional e ao foro". (Com a CF de 1988, a remissão constante 
do texto de R. A . Dotti seria ao art. 109,1).
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27. Finalmente, até mesmo RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, extensamente cita
do pela recorrente, embora defenda, com muita ênfase, a conveniência processual de se 
fixar a competência da Justiça Estadual para ações civis públicas, pela suposta facilidade de 
colheita das provas, reconhece que as regras constitucionais em vigor excepcionam a juris
dição federal (/n "Ação Civil Pública", Ed. Revista dos Tribunais, 2" edição, pág. 50}:

"Já se vê que a conclusão sobre esse tópico (a competência) há que desdo- 
brar-se conforme se esteja considerando o direito posto ou especulando de 
lege ferenda: no primeiro caso, por força do comando constitucional antes 
referido, e desde que Ua\a efetivo interesse juríd icoáa  União, suas autarquias 
e empresas públicas, o foro competente será o da justiça Federal. A aferição 
desse efetivo interesse jurídico, como diz josé Celso de Mello Filho, "só pode 
ser verificada, em cada caso ocorrente, pela justiça Federal (RTJ 101/881). 
Para esse fim é que ela foi instituída: para dizer se, na causa, há ou não há 
interesse jurídico da União (v. RTJ 78/398)".

28. É de se salientar ainda que a FUNAI e o IBAMA, réus na ação civil pública, têm a 
natureza jurídica de autarquias federais, com privilégio do foro federal, conforme jurispru
dência dominante desta Corte:

"Competência. FUNAI
Cabe à Justiça Federai processar e julgar as causas em que for parte a FUNAI.
Precedente do CC n® 219". (STj, Conflito de Competência n® 0001269, relator: 
ministro Athos Carneiro, publicado no Dj de 26-11 -90, pág. 13763)

"Processual C ivil. Competência. Fundação de Direito Público.
1. Fundação Nacional do índio - FUNAI, qualifica-se como pessoa jurídica de 
direito público, que integra o gênero autarquia (RTJ 122/495).
2. É competência da Justiça Federal processar e julgar causas em que estes 
entes comparecem como partes (C .F., art. 1 0 9 ,1).
3. Precedentes". (STj, Conflito de Competência n® 0001273, relator: ministro 
Bueno de Souza, publicado no Dj de 23-09-91, pág. 13061}

"Conflito de Competência. Ação de Reparação de Danos proposta contra a 
Fundação Nacional do índio (FUNAI). Competência da justiça Federal - E 
competente a Justiça Federal para o julgamento de ação ajuizada contra Fun
dação instituída pelo Poder Público Federal, em regime administrativo sob 
leis federais." (CC n® 2930-SP, relator: ministro Hélio Mosimann, acórdão 
publicado no D] de 26-04-93, pág. 07149)

29. Destaque-se, finalmente, que além destes fundamentos de natureza constitucional, 
o V .  acórdão se baseou também em outro fundamento infraconstitucional: a  alteração do 
art. 2® da Lei n® 7.347/85 pela Lei n® 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que 
estabelece:

"Art. 93 - Ressalvada a competência da justiça Federal, é competente para a 
causa a justiça local:

41 8  A R A W ETÉ/P A R A KA N Ã /X IKR IM  DO BA CA JÁ /A SSU RIN I/K A R A RA Ô



I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito 
local;
I! - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de 
âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo 
Civil nos casos de competência concorrente.

30. Portanto, esta nova lei, que introduziu sensíveis modificações na Lei 7.347/85, e no 
processamento das ações civis públicas, ressalvou expressamente a competência da Justiça 
Federal para julgar tais feitos, envolvendo direitos coletivos ou difusos. Tanto é que o art. 
21 da própria Lei 7.347/85 (já com os acréscimos introduzidos pela Lei 8.078/90) dispõe 
expressamente que:

"Art. 21 - Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e 
individuais, no que for cabível, os dispositivos do tít. Ill da lei que instituiu o 
Código de Defesa do Consumidor."

31. Ora, o título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor é justamente 
o que trata da defesa em juízo, e que inclui o art. 93, citado acima. Portanto, não resta 
qualquer dúvida de que está expressamente ressalvada a competência da justiça Federal 
para julgar o presente feito.

32. Por todo o exposto, conclui-se que as ações civis públicas só poderão ser processa
das e julgadas pela justiça Estadual quando não envolvam disputa sobre direitos indígenas 
ou interesses jurídicos diretos da União Federal, ou de suas autarquias. No caso presente, 
resulta clara e incontestável a competência do juízo Federal da 4" Vara da Seção judiciá
ria do Distrito Federal, onde a ação foi originariamente proposta.

33. Frente aos argumentos despendidos, data venia, o  recurso também no mérito não 
merece guarida.

V III - C O N C L U S Ã O

1. Do exposto e mais o que será suprido por Vossa Excelência, requer o ora recorrido 
um juízo de admissibilidade negativo ao presente apelo excepcional, e caso contrário, o 
seu improvimento pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Termos em que,
Pede deferimento.

Brasília, 10 de fevereiro de 1994.

juliana Ferraz R. Santilli Raimundo Sérgio Barros Leitão
OAB (DF) 10.123 OAB (DF) 10.841

Ana Valéria Nascimento Araújo Leitão 
OAB (DF) 10.918
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Doc. 7: Contra-razões do NDI ao Recurso Extraordinário

Exce len tíss im o  Senhor Ju iz  Presidente do Egrégio Tribuna l Regional Federal da 
1" Região

NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS, já qualificado nos autos do Agravo de 
Instrumento n® 93.01.22609-0/DF, em fase de Recurso Extraordinário interposto por EX
PORTADORA PERACHI LTDA, por intermédio de seus Procuradores que ao final subscre
vem, vem perante Vossa Excelência com o devido acatamento, nos termos do artigo 27 da 
Lei n® 8.038, de 28 de maio de 1990, apresentar

CONTRA-RAZÕES

conforme autorizam os jurídicos argumentos a seguir expostos.

I - BREVE HISTÓRICO DA CAUSA

1. A ora recorrente interpôs Agravo de instrumento contra decisão da MMa. Juíza da 4" 
Vara Federal no Distrito Federal, que deferiu pedido de medida liminar requerido pelo 
Núcleo de Direitos Indígenas, ora recorrido, em ação civil pública de responsabilidade por 
danos ambientais provocados por atividades madeireiras ilegais desenvolvidas em terras 
indígenas demarcadas e homologadas, de propriedade da União Federal (Constituição Fe
deral, artigo 20, XI).

2. O  Egrégio Tribunal Regional Federa! da 1" Região, aojulgaro Agravo de instrumento, 
apreciou preliminar de incompetência levantada pelo ilustre Relator do recurso, ju iz  Eustá
quio Silveira, que entendia ser competente a Justiça Estadual para julgar o feilo, com base 
no art. 2® da Lei 7.347/85, que regula a ação civil pública.

3. Rejeitando a preliminar, a Egrégia Quarta Turma manteve a competência da MMa. 
Juíza da 4" Vara no Distrito Federal para julgar a causa, por entender estar bem caracteriza
do o interesse direto e jurídico da União, não só na condição de ré, ao lado de duas 
autarquias federais (FUNAI e IBAMA), como de proprietária das terras indígenas, bens pú
blicos federais (CF, art. 20, XI), além da disputa envolver direitos indígenas, de competên-
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cia da justiça Federal por expressa previsão constitucional (art. 109, X I). Entendeu a Egré
gia Quarta Turma que tais fundamentos constitucionais deveriam prevalecer sobre critérios 
fixados por lei ordinária.

4. No mérito, a Egrégia Quarta Turma deu provimento parcial ao Agravo de Instrumen
to, mantendo a suspensão de qualquer exploração madeireira dentro das terras indígenas, 
cuja posse permanente e usufruto exclusivo de seus recursos naturais pertencem aos índios 
(CF, art. 231, §2®). Permitiu, entretanto, que a recorrente mantivesse seus acampamentos 
madeireiros dentro das terras indígenas até o julgamento definitivo da ação civil pública.

II - D O  O B JE T O  D O  R E C U R S O : A  Q U E S T Ã O  C O M P E T E N C IA L

1. Apenas a questão competencial é objeto do Recurso Extraordinário. Limita-se a re
corrente a impugnar a comperéncia da MMa. Juíza da 4" Vara Federal no Distrito Federal, 
pretendendo a transferência do processo para a justiça Estadual, de São Félix do Xingu (PA). 
Alega, para tanto, que o v. acórdão recorrido teria violado o art. 109, § 3® da Constitu ição, 
e inquinado de inconstitucionaiidade o art. 2® da Lei 7.347/85.

I I I  - D A  IN A D M IS S IB IL ID A D E  D O  R E C U R S O . D A  A U S Ê N C IA  DE 
P R E Q U E S T IO N A M E N T O

1. O  recurso não merece ser admitido, por ausentes os pressupostos constitucionais e 
jurisprudenciais indispensáveis ao seu conhecimento, como se demonstrará.

2. É de salientar, inicialmente, quea recorrente, ao interpor o Recurso Extraordinário, se 
limitou a transcrever a mesma petição de seu Recurso Especial, modificando apenas os 
dispositivos legais supostamente violados. Esqueccu-se a recorrente de que os pressupostos 
de admissibilidade e conhecimento dos dois recursos são distintos e autônomos.

3. A  recorrente fundamenta o seu recurso extraordinário nas alíneas "a" e "b" do inciso 
III do art. 102 da CF. Alega queo v. acórdão do TRF-1" Região teria violado o art. 109, §3®, 
da CF e "inquinado de inconstitucionaiidade o artigo 2® da Lei 7.347, de 24 de julho de 
1985", sem preencher, no entanto, o requisito do prequestionamento, ou, ao menos, ter 
procurado suprf-lo com a oposição de embargos de declaração.

4. E fácil constatar, através da leitura do acórdão, que o órgão julgador (a Egrégia Quar
ta Turma) não se posicionou expressa e especificamente sobre o art. 109, §3® da CF. Toda 
a sua fundamentação se baseia em outros dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, 
extensivamente interpretados e aplicados. Apenas no voto vencido do Exmo. Sr. Relator é que 
se encontra um juízo explícito a respeito da aplicabilidade do art. 109, §3® da CF.

5. A  referência ao dispositivo constitucional supostamente violado apenas no voto ven
cido do Exmo. Sr. Relator, é, data venia, insuficiente à admissão do apelo extremo. Tal é a 
orientação jurisprudencial do Pretório Excelso:

"RECURSO - PREQUESTIONAMENTO - CAM PO PROPÍCIO . O  prequestio
namento pressupõe a adoção de tese pelo órgão prolator da decisão atacada.



Há de ter origem em manifestação explícita do Colegiado sobre o tema jurídi
co veiculado no recurso. A análise contida, unicamente, em voto vencido, 
mostra-se irrelevante. O  silêncio da maioria não é passível de ser afastado 
pelo fato de o dissidente haver esgrimido o tema, isto na declaração de voto 
juntada aos autos. Entendimento diverso implica a consagração do prequestio
namento implícito, presumindo-se refutada a matéria da defesa" (RE n® 131.739- 
6-SP, relator: ministro Marco Aurélio, acórdão publicado no D] de 06/11/92)

6. Nem mesmo a alegação de ofensa à Constituição dispensa o requisito do prequesti
onamento, nos lermos da jurisprudência pacífica e torrencial do Pretório Excelso (RTJ 76/937, 
83/777,87/619,87/918), que inadmite o prequestionamento implícito (RTJ 125/1.368).

7. Incide, assim, o enunciado contido na Súmula 282 da Suprema Corte, pelo qual

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão 
recorrida, a questão federal suscitada."

8. Além disso, o fato de não ter a recorrente viabilizado a possibilidade do prequesti
onamento através de Embargos de Declaração, faz incidir a Súmula n- 356 do Supremo
Tribunal:

"O  ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o re
quisito do prequestionamento."

9. Assim, apenas por este argumento, não merece o recurso juízo de admissibilidade 
recursal positivo,

IV  - DA ERRÔ N EA  FU N D A M EN TA Ç Ã O  D O  R ECU R SO . O  RE 
IN TER P O STO  C O M  BASE NA A LÍN EA  "B" DEVE C O N TER  D EC LA R A Ç Ã O  DE 
IN C O N S T IT U C IO N A LID Â D E  EXPRESSA

1. O  segundo fundamento do RE, a suposta declaração de inconstitucionaiidade do art. 
2- da Lei 7.347, de 24/07/85, pelo v. aresto recorrido, também não se reveste de seus 
pressupostos básicos.

2. Ora, a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal é pacífica no entendi
mento de que apenas a declaração de inconstitucionaiidade expressa, peio Plenário do 
Tribunal de Origem, é que autoriza a interposição de RE com base na alínea "b" do permis
sivo constitucional. Vejamos:

"O  processamento e o conhecimento do recurso extraordinário interposto 
com base na alínea "b" do inciso III do art. 102 da CF pressupõe a transcrição 
da decisão do Plenário da Corte de origem que implicou a declaração de 
inconstitucionaiidade, sem o que inexiste o que cotejar para dizer-se do acerto 
ou desacerto da decisão atacada." (STF-2" Turma, RE 142.002-2-SP-AgRg, rei. 
Min. Marco Aurélio, D jU 29.5.92, p. 7.839)
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"Recurso Extraordinário - Alínea "B" do inciso III do art. 102 da Constituição 
Federal - Formalidade essencial.
A  admissibilidade no tribunal "a quo" e o seguimento no Supremo Tribunal 
Federal de recurso extraordinário que veicule inconformismo contra declara
ção de inconstitucionaiidade de ato normativo pressupõe o conhecimento 
das razões da pecha pela Corte de origem.
Tratando-se de acórdão prolatado por Órgão fracionado, indispensável é que 
contenha a transcrição do que decidido pelo Plenário ou Órgão especial, 
únicos competentes para o exame e a decisão da matéria - artigo 97 da Lei 
Básica Federal. A  deficiência em tal campo nào é suprida pela transcrição ou 
juntada, ao Acórdão impugnado, de voto relativo a pedido de vista formulado 
quando do julgamento do incidente de inconstitucionaiidade. Os fundamen
tos respectivos não são coincidentes, necessariamente, com aqueles que con- 
duziram  a dec la ração  do co n flito  do ato norm ativo com a Carta 
Federal".(Agravo Regimental em Recurso Extraordinário 142652, relator; mi
nistro Marco Aurélio, acórdão publicado no Dj de 26-06-92, pág. 10107)

3. No caso presente, não foi suscitado incidente de declaração de inconstitucionalida- 
de, e, portanto, não há qualquer decisão do Plenário do Tribunal de origem acerca da 
inconstitucionaiidade a ser cotejada, sendo manifesta a inadmissibilidade do RE com base 
na alínea "b" da CF.

V  - N Ã O  H Á  M A IS  RE P O R  D IS S ÍD IO  JU R IS P R U D E N C IA L

1. Esquece-se ainda a recorrente de que não existe mais recurso extraordinário por dissídio 
jurisprudencial, sendo o cabimento do apelo extremo regulado nas três alíneas ("a", "b" e 
"c") do inciso III do art. 102 da CF. Com a Constituição de 1988, o Superior Tribunal de 
Justiça se tornou responsável pela uniformização da jurisprudência, e pelo julgamento de 
recursos especiais interpostos de decisões que derem à lei federal interpretação divergente 
da de outros Tribunais (art. 105, III, "C" da CF).

2. Portanto, toda a extensa argumentação despendida pela recorrente acerca da suposta 
divergência do acórdão recorrido com outras decisões de TRFs ou do STJ é absolutamente 
descabida no âmbito de um recurso extraordinário, e sequer merece ser considerada.

V I - D E C IS Ã O  C O M  V Á R IO S  F U N D A M E N T O S . R E C U R S O  N Ã O  
A B R A N G E  T O D O S  ELES

1. Da leitura da peça recursal, depreende-se que a recorrente se limita a impugnar, 
muito superficialmente, (en passant) um dos muitos fundamentos jurídicos do v. aresto, 
que motivaram a manutenção da competência da Justiça Federal: a intervenção da União, 
no feito, como ré.

2. Ocorre que o acórdão se assenta em diversas razões jurídicas, de natureza constitu
cional e infraconstitucional, todas elas suficientes, por si só, para mantê-lo solidamente 
fundamentado. Vejamos os seus fundamentos: (expressos no voto vogal, vencedor, da Exma. 
Juíza Eliana Calmon, e no voto-vista, do Exmo. ju iz Leite Soares):
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a) trata-se de disputa envolvendo direitos indígenas, que, por expressa previsão do art. 
109, XI, da Constituição Federal, deve ser processada e julgada por juiz federal;

b) são as terras indígenas bens públicos, de domínio da União Federal, sendo direto e 
jurídico 0 interesse da União no feito, na qualidade não só de ré, ao lado de duas autarquias 
federais, FUNAI e IBAMA, como de proprietária dos bens subyuc//ce- outra razão para que, 
nos termos do art. 1 0 9 ,1, fosse fixada a competência da Justiça Federal;

c) prevalecerem as regras de competência estabelecidas pela Constituição Federal, aponta
das acima, sobre quaisquer outros critérios apontados por lei ordinária anterior à atual 
Constituição, como é o caso do art. 2® da Lei 7.347, de 1985, que estabelece a competên
cia do local do dano para as ações civis públicas, e não pode prevalecer sobre regra de 
jurisdição federal fixada pela Constituição;

d) ter 0 art. 2® da Lei 7.347/85 sido modificado pelo artigo 93 da Lei 8.078/90, que expres
samente ressalvou a competência da Justiça Federal para julgar a ação civil pública para 
defesa de interesses difusos e coletivos.

3. Portanto, a recorrente deveria ter impugnado todos os fundamentos constitucionais 
do aresto, no RE. A impugnação de apenas um dos fundamentos constitucionais do acórdão 
recorrido é insuficiente à admissão do apelo extremo, nos termos da Súmula 283 do Supre
mo Tribunal Federal:

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assen
ta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".

4. Repita-se - Qualquer dos sólidos fundamentos constitucionais (a, b e c) do acórdão 
é suficiente para mantê-lo. Assim, tendo se omitido o recorrente a respeito dos demais 
fundamentos lançados pelo venerando acórdão, incide a Súmula citada acima, não poden
do 0 recurso ser admitido, por ausente pressuposto específico, conforme jurisprudência 
pacífica e torrencial do Supremo Tribunal.

VII - D O  M ÉR ITO  - O  R ECU R SO  N Ã O  M ERECE SER P R O V ID O

1. Também no mérito não procedem as alegações da recorrente, sendo juridicamente 
infundada a sua pretensão de transferir o processo da justiça Federal para a Justiça Estadual.

2. A  Constituição Federal é suficientemente clara quando estatui que:

"Art. 109 - Aos juizes federais compete processar e julgar:
XI - a disputa sobre direitos indígenas"

3. In casu, não resta qualquer dúvida quanto a envolver a ação judicial, proposta origi
nariamente perante a Justiça Federal, disputa sobre direitos indígenas. Trata-se de ação 
civil pública movida pelo Núcleo de Direitos Indígenas, ora recorrido, contra FUNAI, IBAMA, 
União Federal e empresas madeireiras que atuam ilegalmente dentro de áreas indígenas



demarcadas e homologadas (portanto, plenamente reconhecidas como de domínio da União 
- CF, art. 20, XI).

4. Discute-se, na ação civil pública, os danos ambientais causados às terras indígenas pela 
exploração ilegal de mogno, em detrimento dos direitos reconhecidos aos índios de posse 
permanente e usufruto exclusivo dos recursos naturais de suas terras (art. 231, §2® CF).

5. Ao manter a competência da justiça Federal para processar e julgar o feito, o v. 
acórdão recorrido entendeu que o art. 2® da Lei 7.347/85, que estabelece a competência da 
Justiça do local do dano para julgar ações civis públicas, não poderia prevalecer sobre 
regra de jurisdição federal fixada pela Constituição.

6. Não há como conciliar o citado dispositivo de lei federal com o art. 109, XI, da Carla 
Magna, que contém regra explícita e específica, de competência da Justiça Federal, para o 
julgamento de quaisquer feitos envolvendo terras indígenas - independentemente de se 
tratar de ação civil pública, ação ordinária, ou qualquer outro tipo de procedimento judici
al. A regra constitucional é claríssima: quaisquer disputas envolvendo direitos indígenas 
serâo processadas e julgadas por juizes federais.

7. Portanto, só será competente o juízo do local do dano, estadual, quando não se trate 
de causa que, em função dos interesses jurídicos que envolve, tenha a competência cia 
Justiça Federal expressa e especificamente determinada pela Constituição Federal, em dis
positivo próprio.

8. Se o art. 109, XI, dispõe especificamente que compete aos juizes federais processar e 
julgar "a disputa sobre direitos indígenas", é incompatível com a regra dc competência do 
"local do dano" estabelecida pela Lei 7.347/85. E não resta dúvida; deve prevalecer a regra 
constitucional, em respeito ao princípio da supremacia das normas constitucionais.

9. In casu, além de prevalecer a regra da competência da justiça Federal para julgar 
feitos envolvendo direitos indígenas, os bens jurídicos em questão - as terras indígenas - 
são públicos e federais, de domínio da União Federal, também por expressa previsão cons
titucional:

"Art. 20 - São bens da União:
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios"

10. Portanto, o interesse jurídico da União é direto, e sua intervenção no feito não é 
meramente formal, mas substancial, na qualidade de proprietária dos bens jurídicos em 
questão, e de uma das rés da ação civil pública, ao lado de duas autarquias federais: FUNAI 
e IBAMA.

11. A  competência da justiça Federal para processar e julgar feitos, de qualquer nature
za, que envolvam direitos indígenas, é reconhecida pela jurisprudência:

"Conflito de Competência. Ação Possessória. Terras de Silvícolas. Litisconsórcio 
passivo entre a FUNAI e a União. Ante a existência de litisconsórcio entre a
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FUNAI e a União, as ações em que se discute posse sobre áreas dos silvícolas 
são da competência da justiça Federal. Coníl ito improcedente". (TFR, Confl i- 
to de Competência n- 0006839, relator: ministro Dias Trindade, acórdão pu
blicado no DJ de 04-09-86)

"Competência. Furto de madeira em terras dos silvícolas. Compete à Justiça 
Federal o processo e julgamento dos crimes de furto de madeiras extraídas de 
terras dos silvícolas, pois são praticados em detrimento de bens e interesses 
da União, detentora do domínio sobre essas terras. Recurso provido." (TFR, 
Recurso Criminal n® 0001240, relator: ministro Dias Trindade, publicado no 
DJ de 25-09-86, pág. 02322)

"Aldeamento de índios. Interesse da União. Competência da justiça Federal.
A alegação de domínio por parte da União em terras situadas no perímetro de 
aldeamentos indígenas revela o seu fundado interesse na causa, capaz de 
deslocá-la para o processo e julgamento no foro federal. Agravo desprovido. 
Decisão reformada". (TFR, Agravo de instrumento n® 0043555, relator: minis
tro Cueiros Leite, publicado no Dj de 08-03-84)

"Competência. Usucapião. Interesse da União. Demonstrando a União Fede
ral, ao contestar a ação como ré, que as terras objeto da ação são de seu 
domínio, firmada está a competência da Justiça Federal, nos termos do enunci
ado das Súmulas 250 do E. STFe 14 deste Tribunal. Agravo Improvido." (TFR, 
A.l. n. 0041849, relator: ministro Otto Rocha, publicado no DJ de 07-10-82)

12. Também os constitucionalistas brasileiros se manifestam, unanimemente, pela com
petência absoluta da Justiça Federal para ju Igar feitos envolvendo direitos indígenas. Veja
mos os ensinamentos do Prof. José Afonso da Silva {in "Curso de Direito Constitucional 
Positivo", Ed. Revista dos Tribunais, 7- edição, pág. 722):

"Os direitos e interesses dos índios têm natureza jurídica de direito coletivo, 
direito comunitário. Como tal, concerne à comunidade toda e a cada índio 
em particular como membro dela...
Por isso é que a Constituição reconhece legitimação para defendê-los em 
juízo aos próprios índios e às suas comunidades, intervindo o Ministério Pú
blico em todos os atos do processo, que é da competência, em primeira 
instância, do juiz Federal da seção onde estiverem situadas as terras por eles 
habitadas (arts. 109, XI e §2®, e 232) e, na segunda, do Tribunal Regional 
Federal da área. Pela mesma razão, ou seja, por se tratar de direitos e inte
resses coletivos, indisponíveis, de ordem pública, envolvidos, além do mais, 
com interesses da União, é que a Constituição também deu legitimação ao 
Ministério Público para defendê-los judicialmente (art. 129, V), e, se a com
petência é da justiça Federal, o Ministério Público legitimado é o Ministério 
Público Federal."

13. Resumindo: se a Constituição Federal dispõe expressamente que as causas envolven
do direitos indígenas devem ser julgadas por juizes federais, não se pode invocar um dispo-
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sitivode uma lei infraconstitucional para transferir o seu julgamento para a justiça Estadual. 
Estar-se-ia contrariando o império da norma suprema.

14. In casu, a competência da Justiça Federal é determinada não só por envolver a dispu
ta direitos indígenas, pela natureza das terras indígenas, bens públicos de domínio da União 
Federal, como também pela presença da União Federal e duas autarquias federais - FUNAI 
e IBAMA ■ no pólo passivo, em conformidade com outro dispositivo constitucional;

"Art. 109 - Aos juizes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa públ ica federal 
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto 
as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à 
Justiça do Trabalho"

15. A  competência da justiça Federal, no caso presente, é estabelecida em função da 
matéria (ratione materiae) - direitos indígenas - e em razào das pessoas - ratione personae. 
Portanto, competência absoluta, fixada pela Lei Maior do país, que prevalece sobre qual
quer outro critério. É norma de ordem pública, com aplicação cogente, inderrogável pelas 
partes ou juiz e limitadora da esfera legislativa do poder constituído.

16. E foi justamente com base nesse entendimento que o Ministério Público Federal e a 
União Federal apresentaram Recurso Extraordinário contra acórdãos da Egrégia Primeira 
Seção do STj (Conflito de Competência n® 2.706 e Conflito de Competência n® 2.230), que 
haviam entendido pela competência de ju iz do local do dano em ação civil pública movida 
contra a União Federal. O  ministro W illiam Patterson, vice-presidente do Superior Tribunal 
de Justiça, admitiu os dois recursos extraordinários e lhes deu seguimento, nestes termos 
(does. 1 e 2):

"Os recorrentes argúem, em síntese, que o aresto impugnado contrariou o art. 
109, I e §3® da Consliluição Federal, sustentando a competência da justiça 
Federal, por considerar que o art. 2® da lei 7.347/85 não pode prevalecer 
sobre a regra maior acima indicada.
... Entendo que razão assiste aos recorrentes, na pretensão de ver a questão 
submetida à apreciação do Egrégio Supremo Tribunal Federal.
Acentue-se, desde logo, que estão presentes e cumpridos os pressupostos bá
sicos de admissibilidade do recurso extraordinário, visto como se discute as
pecto constitucional objetivo, explicitamente abordado no acórdão impugnado. 
Sem embargo das lúcidas considerações ínsitas no decisum, entendo corre
tas as alegações, postas no recurso, sobre cuidar o inciso I do artigo 109, da 
Constituição Federal, de fixação de critério de jurisdição. Na lição de Frederico 
Marques, lembrada, serve esta para designar as atribuições conferidas em con
junto a uma determinada espécie de órgãos judiciários. Portanto, mesmo que a 
competência delineada na Lei 7.347/85 (art. 2®), seja de natureza funcional, 
e assim, absoluta e inderrogável, há de p revalecer o preceito  fundam ental. 
Mesmo que dessa concepção se discorde, não há como fugir de outro argu
mento, para mim definitivo, que conduz ao acolhimento do pedido. Com 
efeito, ao colocarem-se cm confronto o inciso 1, os §§1® e 2 - com o §3®, do
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mesmo artigo 109, chega-se facilmente à conclusão de que as exceções à 
jurisdição federal são aquelas declaradas no item I, não havendo de extrair- 
se do §3® um outro tipo de exceção, relativamente às causas de interesse da 
União, visto que a disposição em comento refere-se a entidades diversas.
Por outro lado, os §§1® e 2® tratam de competência pertinente às ações pro
postas contra a União Federal, exclusivamente, e aí inexiste motivo para con
siderar outro órgão que não o da Justiça Federal. .
Só essas razões são suficientes para dar seguimento ao recurso. Ressalte-se, 
porém, que não são desprezíveis os argumentos lançados quanto à natureza 
da competência estabelecida nos §§1® e 2® {ratione personae), e, portanto, 
também absoluta e inderrogável.
... Ante 0 exposto, ADM ITO  o recurso.
Ministro W illiam  Patterson 
Vice-Presidente" {griíos nossos)

17. Estes apelos extremos, (REs n®s 161451 -0 e 168273, relator: ministro Moreira Alves)
foram interpostos pelo Ministério Público Federal com base no entendimento de que o art. 
2- da Lei 7.347, fixador da competência do ju iz do local do dano, não pode prevalecer 
sobre a norma constitucional que fixa a competência da justiça Federal para julgar ações 
em que a União Federal ou suas autarquias sejam rés. No caso presente - é importante 
salientar - a competência se estabelece não apenas em função da presença da União Fede
ral, e de duas autarquias federais no pólo passivo, mas também por envolver a disputa 
direitos indígenas, conforme já sal ientado.

18. Entendeu o Ministério Público Federal, com razão, que as exceções à Jurisdição Fe
deral dirigidas à União e suas autarquias, estão expressamente previstas no art. 1 0 9 ,1, da 
Carta Magna, ou seja: causas de falência, acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral 
e à Justiça do Trabalho. Em nenhum momento a Constituição Federal prevê exceção, nos 
casos de ações civis públicas, à regra geral da competência federal para ações contra a União.

19. As ações civis públicas não estão, de forma alguma, excepcionadas da jurisdição 
Federal - quer pela Constituição, quer pela Lei 7.347/85. E daí surge a pergunta óbvia: se há 
um dispositivo constitucional claro e expresso afirmando que as disputas sobre direitos 
indígenas serão julgadas por Juizes Federais, bem como as causas contra a União Federal, 
por que contrariá-lo, com base numa interpretação extensiva de lei infraconstitucional, 
que não faz qualquer referência à competência da justiça Estadual ou Federal?

20. E em função da prevalência da norma constitucional fixadora da competência fede
ral sobre o art. 2® da Lei 7.347/85 que os juristas que dissertam sobre a ação civil pública 
são acordes em ressaltar que esta deve ser julgada no local do dano, mas desde que ressal
vada a competência da Justiça Federal - até mesmo aqueles juristas que são citados pela 
própria recorrente para fundamentar o seu recurso excepcional.

21. De má fé, a recorrente cita apenas trechos parciais, pinçados da obra destes juristas, 
que não traduzem o seu pensamento global a respeito da matéria. Vejamos: HUGO NIGRO 
MAZZILLI iin "A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo", Ed. Revista dos Tribunais, 4" 
edição, pág. 121):
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"As exceções ao princípio de que as ações da Lei n. 7.347/85 devem ser 
propostas no local do dano efetivo ou virtual ficam por conta de quando haja 
interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, na con
dição de autoras, rés, assistentes ou opoentes (CF, art. 1 0 9 ,1), ou de quando 
haja interesses de vários Estados em conflito ou entre as respectivas entida
des da administração indireta (CF, art. 1 0 2 ,1, 0. Nesses casos, desloca-se a 
competência para juizes ou tribunais federais."

22. No mesmo sentido, entende HELY LOPES MEIRELLES, (ín "Mandado de Segurança,
Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data", Ed. Revista dos
Tribunais, 13" edição, pág. 127):

"A ação civil pública e as respectivas medidas cautelares deverão ser propos
tas no foro do local onde ocorrer o dano (arts. 2° e 4®)...
Se, porém, a União, suas autarquias e empresas públicas forem interessadas na 
condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, a causa correrá peranie os 
Juizes Federais e o foro será o do Distrito Federal ou o da Capital do Estado, 
como determina a Constituição da República (art. 1 0 9 ,1).

23. Outro jurista que discorreu sobre a matéria, PAULO ROBERTO DE GOUVÊA MEDINA, 
(in "Aspectos da Ação C ivil Pública", artigo publicado na Revista de Processo, edição ju- 
Iho-setembro de 1987, n® 47, pág. 225):

"Ao conferir competência ao juízo do foro do local onde ocorreu o dano, a lei 
está, pois, excluindo a possibilidade de a ação ser ajuizada noutro foro, seja 
por aplicação das regras comuns de competência, seja por vontade dos liti
gantes. Em se tratando, porém, de ação em que forem partes a União, suas 
autarquias ou empresas públicas federais, prevalecerá a competência da Jus
tiça Federal, que, sendo também de categoria absoluta, decorre de norma 
constitucional (CF, art. 125,1)."

24. já RENÉ A. DOTTI, [in "A atuação do Ministério Público na proteção dos interesses 
difusos", Revista do Ministério Público - RS, n. 19/86, p. 83 e nota 35), ao comentar a 
competência do local do dano, estabelecida pela Lei 7.347/85, cm obediência ao princípio 
de territorialidade, e sua conveniência processual, ressalva que:

"Trata-se, como é óbvio, de uma regra geral, que sofre exceção nas causas em 
que a União, entidade autárquica ou empresas públicas forem interessadas na 
condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes. Em tais hipóteses, a regulação 
da matéria é constitucional (cf. art. 125 e §§) no que tange à competência 
jurisdicional e ao foro". (Com a CF de 1988, a remissão constante do texto de 
R. A . Dotti seria ao art. 1 0 9 ,1).

25. Finalmente, até mesmo RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, extensamente cita
do pela recorrente, embora defenda a conveniência processual de se fixar a competência 
da justiça Estadual para ações civis públicas, reconhece que as regras constitucionais em 
vigor excepcionam a jurisdição federal (/n "Ação Civil Pública", Ed. Revista dos Tribunais, 
2- edição, pág. 50):
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'já  se vê que a conclusão sobre esse tópico (a competência) há que desdo- 
brar-se conforme se esteja considerando o direito posto  ou especulando de 
lege ferenda: no primeiro caso, por força do comando constitucional antes 
referido, e desde que haja efetivo interesse juríd icoóa  União, suas autarquias 
e empresas públicas, o foro competente será o da justiça Federal. A aferição 
desse efetivo interesse jurídico, como diz josé Celso de Mello Filho, "só pode ser 
verificada, em cada caso ocorrente, pela justiça Federal (RTj 101/881). Para esse 
fim é que ela foi instituída: para dizer se, na causa, há ou não há interesse 
jurídico da União (v. RT) 78/398)".

26. É de se salientar ainda que a FUNAI e o IBAMA, réus na ação civil pública, têm a 
natureza jurídica de autarquias federais, com privilégio do foro federal, conforme jurispru
dência dominante:

"Competência. FUNAI
Cabe à Justiça Federal processar c julgar as causas em que for parte a FUNAI.
Precedente do CC n®219". (STj, Conflito de Competência n® 0001269, relator: 
ministro Athos Carneiro, publicado no DJ de 26-11-90, pág. 13763)

"Processual C ivil. Competência. Fundação de Direito Público.
1. Fundação Nacional do índio - FUNAI, qualifica-se como pessoa jurídica 
de direito público, que integra o gênero autarquia (RTJ 122/495).
2. E competência da justiça Federal processar e julgar causas cm que estes 
entes comparecem como parles (C .F., art. 1 0 9 ,1).
3. Precedentes". (STJ, Conflito de Competência n® 0001273, relator: ministro 
Bueno de Souza, publicado no Dj de 23-09-91, pág. 13061)

"Conflito de Competência. Ação de Reparação de Danos proposta contra a 
Fundação Nacional do índio (FUNAI). Competência da justiça Federa! - É 
competente a justiça Federal para o julgamento de ação ajuizada contra Fun
dação instituída pelo Poder Público Federal, em regime administrativo sob 
leis federais." (CC n® 2930-SP, relator: ministro Hélio Mosimann, acórdão 
publicado no Dj de 26-04-93, pág. 07149)

27. Destaque-se, finalmente, que além destes fundamentos de natureza constitucional, o 
V . acórdão se baseou também em outro fundamento infraconstitucional: a alteração do art. 
2- da Lei n® 7.347/85 pela Lei n® 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que esta
belece:

"Art. 93 - Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a 
causa a justiça local:
I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito 
local;
II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de 
âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo 
C ivil nos casos de competência concorrente".
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28. Portanto, esta nova lei, que introduziu sensíveis modificações na Lei 7.347/85, e no 
processamento das ações civis públicas, ressalvou expressamente a competência da Justiça 
Federal para julgar tais feitos, envolvendo direitos coletivos ou difusos. Tanto é queo art. 
21 da própria Lei 7.347/85 {já com os acréscimos introduzidos pela Lei 8.078/90) dispõe 
expressamente que:

"Art. 21 - Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e 
individuais, no que for cabível, os dispositivos do tít. Ill da lei que instituiu o 
Código de Defesa do Consumidor."

29. Ora, o título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor é justamente 
0 que trata da defesa em juízo, e que inclui o art. 93, citado acima. Portanto, não resta 
qualquer dúvida de que está expressamente ressalvada a competência da Justiça Federal 
para julgar o presente feito.

30. Por lodo o exposto, conclui-se que as açÕes civis públicas só poderão ser processa
das e julgadas pela Justiça Estadual quando não envolvam disputa sobre direitos indígenas 
ou interesses jurídicos diretos da União Federal, ou de suas autarquias. No caso presente, 
resulta clara e Incontestável a competência do Juízo Federal da 4" Vara da Seção Judiciá
ria do Distrito Federal, onde a ação foi originariamente proposta.

31. Frente aos argumentos despendidos, data venia, o recurso também no mérito não 
merece guarida.

V II I- C O N C L U S Ã O

1. Do exposto e mais o que será suprido por Vossa Excelência, requer o ora recorrido 
um juízo de admissibilidade negativo ao presente apelo extremo, e caso contrário, o seu 
improvimento pelo Supremo Tribunal Federal.

Termos em que.
Pede deferimento.

Brasília, 10 de fevereiro de 1994.

juliana Ferraz R. Santilli Raimundo Sérgio Barros Leitão
OAB (DF) 10.123 OAB (DF) 10.841

Ana Valéria Nascimento Araújo Leitão 
O AB (DF) 10.918
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D oc. 8: Hdbílítação das Coiniinidiides Araweté, Parakanâ o Xikrim no 
Mandado de Segurança dc Alquirino Bannarh v outros

Excelentíssimo Senhor Ministro Humberto Gom es de Barros
Digníssimo Relator do Mandado de Segurança n® 3257-7/DF

A CO M UN IDADE INDÍGENA ARAWETÉ, com legitimidade para in
gressar cm juízo cm defesa de seus direitos e interesses garantida pela Constituição Fede
ral, artigo 232, representada segundo seus usos, costumes e tradições por Tatuaru Araweté, 
brasileiro, casado, portador do Registro de Nascimento n® 0091, lançado às fls. 128 do livro 
í f  3-A/92 da FUNAI, e por Dirinalorô Araweté, brasileiro, casado, portador do Registro de 
Nascimento n® 0092, lançado às fls. 129 do livro n®3-A/92 da FUNAI, a CO M UN IDADE 
INDÍGENA PARAKANÂ, representada segundo seus usos, costumes e tradições por Atotina 
Parakanâ, brasileiro, casado, portador do Registro de Nascimento n® M-0089, lançado às 
fls. 126 do livro n® 3-/V92 da FUNAI, e porTevirera Parakanâ, brasileiro, casado, portador 
do Registro de Nascimento n® M-0090, lançado às fls. 127 do livro n® 3-A/92 da FUNAI, e 
a CO M U N IDADE INDÍGENA XIKRIM , representada segundo seus usos, costumes e tradi
ções por Kommre Xikrim, brasileiro, casado, portador do Registro de Nascimento n® 30, 
lançado às fls. 30 do livro de Registros da Administração Regional da FUNAI em Altamira 
(PA), e por Bepkromati Xikrim, brasileiro, casado, portador do Registro de Nascimento n® 
29, lançado às fls. 29 do livro de Registros da Administração Regional da FUNAI em Altamira 
(PA), residentes e domiciliados na Área Indígena TRIN CHEIRA BACAjÁ, localizada nos 
municípios de Bacajá, Senador José Porfírio e São Félix do Xingu, Estado do Pará, vêm, por 
intermédio de seus procuradores que ao final subscrevem (does. 1, 2 e 3), nos autos acima 
epigrafados, em que são impetrantes ALQ U IRIN O  BANNACH e OUTROS e impetrado o 
M IN ISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, com fundamento na Lei 1.533/51 e na Constituição 
Federal, artigos 231 e seguintes, expor e ao final requerer o que se segue.

I - DA Q U A LID A D E  DE LITISCO N SO R TES DA A U T O R ID A D E  
A P O N TA D A  C O M O  C O A T O R A

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Alquirino Bannach e outros contra a 
portaria n® 319/93 do Ministro da Justiça, que declarou a Área Indígena Trincheira Bacajá 
como de posse permanente dos grupos indígenas Araweté, Assurini, Xikrim e Apyterewa 
(como também são conhecidos os índios Parakanâ), para efeito de demarcação.



2. A portaria ministerial impugnada afirma expressamente que a "declaração de ocupação 
indígena e definição dos limites propostos visam assegurar apoio e proteção aos grupos 
indígenas Araweté, Assurini, Xikrim e Apyterewa," estabelecendo a superfície, perímetro e 
coordenadas geográficas do território indígena.

3. Vê-se, portanto, que as Comunidades Indígenas Araweté, Parakanâ e Xikrim são 
beneficiárias diretas do ato impugnado, e que a eventual concessão da segurança as afetará 
sobremaneira, sendo jurídico e legítimo o seu interesse em intervir no feito na qualidade 
de litisconsortes passivas, ao lado da autoridade apontada como coatora, ou seja, o Exmo. 
Sr. Ministro da Justiça.

4. Inquestionável é, por outro lado, a plena capacidade processual das comunidades indí
genas, nos termos da Constituição Federal:

"Art. 232 - Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas 
para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o 
Ministério Público em todos os atos do processo."

5. Outrossim, enquanto beneficiárias jurídicas e diretas do ato ministerial impugnado pela 
via do mandamus, as comunidades indígenas requerem a sua admissão no pólo passivo da 
ação mandamental, por ser medida de justiça e de Direito, consagrada oela jurisprudência 
desta Egrégia Corte:

"Impõe-se o litisconsórcio passivo quando a concessão da segurança impor
tar em modificação da posição de quem juridicamente beneficiado pelo ato 
impugnado". (ROMS n® 00473/SP, acórdão publicado no DJ de 24/08/92, pág.
12973, relator: ministro Athos Carneiro)

"Citação. Imprescindibilidade da citação do terceiro a quem afeta a concessão 
da segurança, em função do interesse imediato previamente denunciado nos
autos." (ROMS n®00392/RS, acórdão publicado no DJ de 10/09/90, pág. 09132, 
relator: ministro José Dantas)

"Objetivando a ação modificar situação jurídica de outrem, afetando o seu 
interesse, a eficácia do julgado depende da presença em juízo de todos os 
interessados, sob pena de v iciar o desenvolvimento da relação processual 
estabelecida, cuja sanção é a nulidade. Precedentes da jurisprudência." 
(ROMS n- 006424/SC, acórdão publicado no DJ de 25/10/93, pág. 22451, 
relator: ministro Milton Luiz Pereira)

II - O S  T ÍT U LO S  D O S  IM PETRANTES N Ã O  IN C ID EM  SO B R E A 
ÁREA IN D ÍG EN A

1. É evidente a ilegitim idade dos impetrantes para propor a ação mandamental v isan
do suspender os efeitos da Portaria 319/93, que declarou a Área Indígena Trincheira 
Bacajá como de posse permanente dos grupos indígenas Araweté, Assurini, Xikrim e 
Apyterewa.
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2. Os títulos de propriedade apresentados pelos impetrantes não incidem sobre a Área 
Indígena Trincheira Bacajá, objeto do mandamus. Ao contrário, os títulos dos impetrantes 
estabelecem limites completamente distintos daqueles da Área Indígena Trincheira Bacajá, 
luconhecida pela portaria ministerial. Através de plotagem realizada por técnicos em Car
tografia, identificando os limites dos títulos de propriedade e os limites da Área indígena 
Trincheira Bacajá, constata-se facilmente que não há qualquer sobreposição.

3. O  mapa em anexo (doc. 4) é claríssimo, e impõe uma conclusão inafastável: se os 
títulos de propriedade apresentados pelos impetrantes não incidem sobre a Área In
dígena Trincheira Bacajá , não têm os mesmos interesse juríd ico ou legitimidade para 
propor ação mandamental visando suspender a portaria m inisterial, que em nada lhes 
afeta.

4. Agem os impetrantes de má fé, pois têm conhecimento de que os seus títulos de propri
edade não incidem sobre os limites da Área Indígena Trincheira Bacajá, pois chegam a 
afirmar em sua petição inicial que:

"não questionam os Impetrantes se suas propriedades estão ou não incrusta
das em áreas indígenas" (pág. 3 da inicial)

5. Ora, é claro que a legitimidade dos impetrantes para propor o mandamus depende, 
antes de mais nada, da comprovação inequívoca de que os limites da área indígena 
reconhecida por portaria m inisterial incidem sobre títu los de sua propriedade. Ŝ e os 
próprios impetrantes afirmam que "não questionam se suas propriedades estão ou nào 
incrustadas em áreas indígenas", não há como alegarem que seus direitos foram desres
peitados.

6. Mais do que isso: comprova-se, através do mapa em anexo (doc. 4), que contém a 
plotagem dos limites dos títulos com os da Área Indígena Trincheira Bacajá, que não há 
qualquer sobreposição ■ saliente-se mais uma vez.

7. Diante do exposto, conclui-se que o mandamus não deve sequer ser conhecido, por ser 
manifesta a ilegitimidade dos impetrantes.

Ml - DOS INTERESSES INCONFESSÁVEIS DOS IMPETRANTES 
SOBRE A ÁREA INDÍGENA TRINCHEIRA BACAJÁ

1. Na verdade, têm os impetrantes interesses inconfessáveis na suspensão dos efeitos da 
portaria ministerial: são eles proprietários da Madeireira Bannach, que explora ilegal
mente madeira de lei em várias áreas indígenas do sul do Pará. A  atuação ilegal da 
madeireira Bannach já ensejou a propositura de ação possessória pelo douto represen
tante do Ministério Público Federal no Estado do Pará. Em sua petição inicial, afirma o 
ilustre Procurador da República, Dr. josé Augusto Torres Potiguar que (doc. 5, segunda e 
terceira páginas):

" ... Sem qualquer necessidade pessoal ou social, a partirdo segundo semestre 
de 1988, madeireiros da região, sobretudo dc Altamira, em busca cada vez
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maior de riqueza fácil e a custo zero, começararti a invadir a reserva dos 
Araras, e não com a finalidade de lavrarem a terra em pequenos módulos. 
Suas intenções, que acabaram, lamentavelmente, tornando-se efetivas, re
pousam na exploração de madeiras de lei, sobretudo o mogno, existente na 
reserva indígena.
A requerida (Madeireira Bannach Ltda.), em situação pior do que outros 
madeireiros, tendo sua sede localizada no Município de Ananindeua, área 
metropolitana de Belém, abriu uma frente de trabalho dentro da reserva dos 
índios Araras, situação esta que, por si só, comprova a gana desenfreada 
pelo lucro fácil e barato. Sua permanência no local questionado é por ela 
mesma confessada em requerimento que formulou perante a FUNAI onde 
pleiteou 0 absurdo prazo de dois anos para retirar-se do local.
Portanto, além da comprovação da posse indígena sobre a área, comprova-se 
a invasão mediante confissão da empresa requerida.
A dlitude acima apontada configura não apenas invasão à terra sob posse dos 
índios, como também 0 desrespeito ao preceito do art. 231, §6® da Constitui
ção Federal, que torna inteiramente proscrita a exploração de madeíra em 
reservas indígenas."

2. E não é esta ação judicial a única em que a madeireira Bannach é ré - justamente por 
explorar ilegalmente madeira em reserva indígena. Fm virtude dos gravíssimos danos am
bientais causados à Área Indígena Xikrim do Rio Cateté, pela exploração madeireira ilegal 
realizada pela Madeireira Bannach, propôs o Núcleo de Direitos Indígenas ação civil pú
blica dc responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, (doc. 6) contra não só a 
Madeireira Bannach Ltda. como também contra a Exportadora Perachi Ltda., peia sua atu
ação ilegal na Área Indígena Xikrim do Cateté.

3. Farta documentação comprobatória das atividades madeireiras ilegais desenvolvidas 
pela Madeireira Bannach dentro do território indígena foi anexada aos autos, destacando- 
se (docs. 7 a 13):

- Contrato ilegal assinado entre representantes dos índios Xikrim e a Madei
reira Bannach, em 31 de julho de 1989, para a exploração de madeira, do 
tipo mogno, do interior da Área Indígena Xikrim do Cateté, por um prazo de 
cinco anos (doc. 7) - sem a assistência da FUNAI e, nos termos do art. 8® do 
Estatuto do índio (Lei 6.001 /73), nulo, além de ter objeto ilícito, já que o art. 3®, 
§2® do Código Florestal (Lei 4.771, de 15/09/65) considera como de preser
vação permanente as florestas existentes nas terras indígenas.

- Contrato assinado entre a Madeireira Bannach Ltda. e a Exportadora Perachi 
Ltda., datado de 19 de janeiro de 1990, assegurando à segunda o pretenso 
direito de explorar a madeira da Área Indígena Xikrim do Rio Cateté. (doc. 8)

- Ofício dirigido pelo Administrador Regional da FUNAI em Marabá, José 
Ferreira Campos Júnior, ao Procurador da República no Estado do Pará, Dr.José 
Augusto Potiguar, relatando os danos causados pela Madeireira Bannach Ltda. à 
Área Indígena Xikrim do Rio Cateté. (doc. 9)
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- "Relatório sobre Levantamento de Danos Causados à Área Indígena do Kateté, 
por Exploração Ilegal de Madeira", realizado pela Administração Regional da 
FUNAI em Marabá, (doc. 10)

- Ofício dirigido pelo Administrador Regional da FUNAI em Marabá, José 
Ferreira Campos Júnior, ao Superintendente Executivo Regional da FUNAI/4" 
Região, encaminhando o Relatório citado acima, e informando que, apesar da 
operação de fiscalização realizada, "continua o esbulho na Área Indígena 
Kateté, com a retirada de madeira pela Madeireira Bannach". (doc. 11}

- Carta do Superintendente Regional da FUNAI ao Sr. Carlos Bannach - um 
dos impetrantes do presente Mandado de Segurança e um dos proprietários 
da Madeireira Bannach - avisando-o de que os negócios realizados com a 
Comunidade Indígena Xikrim do Cateté visando a exploração de madeira sâo 
ilegais, (doc. 12)

- "Declaração de Dívida" assinada por índios Xikrim, reconhecendo a retira
da de 8.682 m" de madeira pela Madeireira Bannach de sua área. (doc. 13)

4. Destaque-se ainda que a exploração madeireira desenvolvida dentro da Área Indígena 
Trincheira Bacajá - que é objeto do presente Mandado de Segurança - está suspensa por 
decisão judicial da MMa. ju íza da 4" Vara Federai no Distrito Federal, confirmada neste 
aspecto pelo Tribunal Regional Federal da 1" Região. Ta! circunstância deixa clara a 
absoluta ilicitude do. propósito da Madeireira Bannach de continuar a explorar ilegal
mente madeira dentro de uma área indígena em que o Poder Judiciário já determinou 
expressamente a suspensão desta atividade, dada a sua manifesta ilegalidade, (docs. 14, 
15 e 16)

5. Destacamos, a seguir, curto trecho extraído do voto (mérito) do Exmo. Sr. Juiz Eustáquio 
Silveira, Relator do Agravo de Instrumento em que foi proferida a decisão (doc. 16, fl. 8) 
suspendendo qualquer atividade madeireira dentro das Áreas Indígenas Trincheira Bacajá, 
Apyterewa e Araweté, em que o ilustre ju iz cita dados de Levantamento dos Danos Ambi
entais causados às Áreas Indígenas, realizado pela FUNAI-CEDI:

"O trágico cenário que se configura pela exploração de mogno, e outras 
espécies madeireiras, nas Ais Araweté/lgarapé Ipixuna, Trincheira-Bacajá e 
Apyterewa - uma exploração ilegal, predatória, ocorrendo intensamente há 
pelo menos 5 anos, sem controle e fiscalização, onde projetos de exploração 
("planos de manejo") dentro de áreas indígenas são aprovados pelo órgão 
federal (IBAMA) responsável pelo manejo racional de recursos florestais - 
caracteriza uma situação de urgência na definição e encaminhamento de 
medidas enérgicas, no sentido de reverter este desastroso quadro de degrada
ção ambiental. Medidas estas que devem ser de caráter jurídico, político e 
técnico."

6. Constata-se, portanto, que os proprietários da madeireira Bannach pretendem, com a 
impetração do mandamus, suspender os efeitos da portaria ministerial a fim de facilitar as
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suas atividades ilegais dentro de áreas indígenas. Tentam valer-se, para tanto, de títulos que 
não Incidem sobre a Área Trincheira Bacajá, e de jurisprudência desta Egrégia Corte que 
não se aplica ao caso dos autos, como se demonstrará a seguir.

IV - A JURISPRUDÊNCIA CITADA PELOS IMPETRANTES NÃO SE 
APLICA AO CASO DOS AUTOS

A portaria ministerial de delimitação da Área Indígena Trincheira Bacajá foi 
expedida sem o  item III, anulado no acórdão citado pelos impetrantes.

1. Há uma diferença absolutamente fundamental entre o caso presente e o acórdão citado 
pelos impetrantes como paradigma jurisprudencial (proferido nos autos do Mandado de 
Segurança n - 1.835-5/DF, em que são impetrantes a Rio Vermelho Agropastoril Mercantil, 
a Destilaria Miriri e a Usina Central Nossa Senhora de Lourdes). De acordo com a ementa 
do acórdão citado pelos impetrantes (doc. 17), a segurança foi parcialmente concedida, 
para anular apenas o item III, da Portaria do Senhor Ministro da Justiça,que havia delimi
tado a Área Indígena jacaré de São Domingos (PB).

2. Foi anulado unicamente o item III do ato ministerial de delimitação da área indígena, 
que determinava a interdição do acesso à área a terceiros não-índios. Ora, a portaria mi
nisterial que delimitou a Área Indígena Trincheira Bacajá, impugnada no presente writ, 
simplesmente não contém o item III, ou qualquer ordem de Interdição da área indígena.

3. Aportaria ministerial impugnada no presentemanda/m/sfoiexpedidaapósapublicaçâo 
do acórdão citado pelos impetrantes. O  Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça retirou o 
item III das portarias de delimitação de áreas indígenas que assinou posteriormente, justa
mente em atendimento à respeitável decisão da Egrégia Primeira Seção do Superior Tribu
nal dejustiça.

4. Inexistindo, portanto, no ato ministerial, determinação de interdição da Área Indígena 
Trincheira Bacajá, não há como alegar violação de direitos individuais. Por mais este mo
tivo, não procede a segurança.

5. E importante destacar ainda que o acórdão citado pelos impetrantes trata de situação 
fática e jurídica bastante diversa. Primeiramente, porque a ementa do referido acórdão é 
suficientemente clara quando afirma que a via processual do mandamus só se abre quando 
"suficientemente pré-constituída a prova das situações e fatos de impetração, ainda que 
complexos, mas incontrovertidos". Ora, no MS n® 1.835-5/DF, os impetrantes comprovam 
a incidência de seus títulos de propriedade sobre a área indígena, sendo a superposição 
fato não contestado, e incontroverso.

6. O  mesmo não ocorre no caso presente. Conforme já salientado anteriormente, os impe
trantes dizem "não questionar se suas propriedades estão ou não incrustadas em áreas 
indígenas" - não satisfazendo sequer o ônus de comprovar a superposição de limites, pres
suposto fundamental para que se legitimem a impugnar judicialmente o ato ministerial. 
Mais do que isso: comprova-se, através do mapa em anexo, que não há qualquer 
superposição. E evidenle a insubsistência jurídica do mandamus.
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V - DAS RECENTÍSSIMAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL SOBRE A MATÉRIA

1. Éde se salientar ainda que as mesmas empresas (Rio Vermelho Agropastoril e outras) que 
impetraram o Mandado de Segurança em que foi proferido o acórdão citado pelos impe
trantes do presente wr/f como paradigma jurisprudencial - de que se fala no item IV acima 
- ajuizaram esta medida judicial também perante o Suprêmo Tribunal Federal, com o obje
tivo de anular o decreto do Presidente da República que homologou a demarcação da Área 
Indígena Jacaré de São Domingos (PB).

2. O  ministro Marco Aurélio, Relator do mandamus, ao indeferir o pedido de liminar, 
assim se manifestou sobre a matéria (doc. 18):

"Mais uma vez defronto-me com processo de mandado de segurança a envol
ver controvérsia sobre demarcação de terras tidas como indígenas e a homo
logação pelo Presidente da República, fatos ocorridos no âmbito de processo 
administrativo. Em processos anteriores, especialmente diante da articulação 
do caráter unilateral da demarcação, circunstância estranha ao presente caso, 
concedi as liminares requeridas. Todavia, concluindo, nesta data, o julga
mento do mandado de segurança n. 21.575, esta Corte entendeu ser a via 
eleita imprópria à elucidação do domínio, bem como da ocupação, ou não, 
da área por indígenas. Como relator, fui voz isolada. Destarte, diante do 
precedente do Plenário, tenho como imprópria a concessão da liminar, va
lendo notar a possibilidade de a Impetrante lograr, no Juízo competente, 
providência judicial que preserve a posse que afirma deter.
Indefiro a liminar pleiteada."

3 .0  ilustre Relator faz referência a outro Mandado de Segurança n® 21.575-5, ajuizado por 
fazendeiro portador de títulos alegadamente incidentes sobre outra área indígena, perten
cente aos índios Guarani, do Mato Grosso do Sul, que foi denegado pelo Plenário do 
Supremo Tribunal Federal, ressalvando-se aos impetrantes as vias ordinárias, em sessão de 
julgamento realizada no dia 04 de fevereiro de 1994. (doc. 19)

4. Já no julgamento da Ação Cível Originária n® 323-7, movida pela FUNAI e União Fede
ra! contra Adimário Penedo de O liveira e outros, e o Estado de Minas Gerais, o Supremo 
Tribunal Federal, em sessão plenária realizada no dia 14 de outubro de 1993, decidiu, à 
unanimidade, julgar procedente o pedido de declaração de nulidade de títulos de propriedade 
de imóveis rurais, concedidos pelo governo do Estado de Minas Gerais e Incidentes sobre 
área indígena irnemorialmente ocupada pelos índios Krenak e outros grupos, (doc. 20)

VI - DO PEDIDO

1. Diante do exposto, o litisconsorte requer:

a) 0 indeferimento do mandamus, por nào incidirem os tílulos de propriedade dos impe
trantes sobre a Área Indígena Trincheira Bacajá, sendo manifesta a sua ilegitimidade e 
carência de interesse jurídico para propor a ação mandamental, e por não conter a portaria
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ministerial impugnada qualquer determinação de interdição da área (contida no item III de 
portarias anteriores de delimitação de outras áreas indígenas);

b) no mérito, que seja denegada a segurança, por ausentes os pressupostos específicos do 
mandamus de liquidez e certeza do direito invocado;

c) condenação dos impetrantes em perdas e danos arbitrados por V. Exa., visto a flagrante 
litigância de má-fé.

Termos em que,
Pede Deferimento.

Brasília, 23 de fevereiro de 1994

juliana Ferraz R. Santilli 
O AB (DF) 10.123

Raimundo Sérgio Barros Leitão 
OAB (DF) 10.841

Ana Valéria Nascimento Araújo Leitão 
OAB (DF) 10.918

D o t. 9 ; Drcisrfo  do S IJ  nào (onh«Hoiido do M andado do Seg urin ca  
iiTipotrado por A lquirino  B an n ad i

M A N D A D O  D E S E G U R A N Ç A  N  ̂3 .257-7  - D F
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LIT IS .
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A L Q U IR IN O  B A N N A C H  E O U T R O S  
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EMENTA

PROCESSUAL - M ANDADO DE SEGURANÇA - TERRAS INDÍGENAS - DEM ARCAÇÃO - 
M ATÉRIA DE PROVA
Se o impetrante não comprova que a reserva indígena em formação interfere com terras de 
sua propriedade, o processo dc Mandado de Segurança deve ser extinto, sem julgamento 
do mérito.
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ACORDAO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira 
Seção do Superior Tribunal dejustiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas 
a seguir, por unanimidade, não conhecer do mandado de segurança. Votaram com o Mi
nistro Relator os Ministros Milton Luiz Pereira, César Asfor Rocha, Américo Luz, Antônio 
de Pádua Ribeiro, Garcia Vieira, Hélio Mosimann, Peçanha Martins e Demócrito Reinaldo.

Brasília, 12 de março de 1994 (data do julgamento).

M INISTRO JOSÉ DEJESUS FILHO, Presidente

MINISTRO HUM BERTO GOMES DE BARROS, Relator ■

Ooc. 10: Quesitos du NDI referentes à perícia que deverá levantar c 
avaliar os danos sociais e ambientais causados pela ação das madeireiras

Exm a . Sra. D ra . Ju íza  Federal da 4" V a ra  no Distrito Federal

A ção  C iv il P úb lica  n® 9 3 .0 0 0 2 6 7 -8

NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS, já qualificado nos autos da Ação 
Civil Pública que move contra EXPORTADORA PERACHI, M AGINCO, IMPAR, FUNAI, 
IBAMA e UNIAO FEDERAL, tendo em vista respeitável despacho, vem expor e ao final 
requerer o que se segue:

1. Inicialmente, o autor vem, conforme lhe faculta o art. 331, ! do CPC, c dentro do 
qüinqüídio estabelecido pelo art. 421, §1®, indicar os seus assistentes técnicos: Drs. Rai
mundo Deusdará Filho e Cláudia Silva Teixeira, engenheiros florestais, bem como apresen
tar os seus quesitos, que se encontram om anexo. Desde já, protesta o autor pela apresen
tação, durante a diligência, de quesitos suplementares, caso sejam necessários, nos termos 
do art. 425 do CPC.



2. Ademais, o autor aproveita o ensejo para comunicar que as suas testemunhas serão 
inquiridas em Brasília, e comparecerão à audiência de instrução independentemente de 
intimação, devendo o respectivo rol ser apresentado na ocasião oportuna.

Termos em que,
Pede deferimento.

Brasília, 6 de novembro de 1994

juliana Ferraz R. Santilli Raimundo Sérgio Barros Leitão
OAB (DF) 10.123 OAB (DF) 10.841

Ana Valéria Nascimento Araújo Leitão 
OAB (DF) 10.918
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Q U E S IT O S  D O  A U T O R  A O  P ER IT O  D O  JU ÍZ O

1. As madeireiras rés instalaram "planos de manejo" florestal dentro dos limites da Área 
Indígena Apyterewa?*

2. Qual a extensão aproximada das estradas abertas, e seus ramais, no interior da Area 
Indígena Apyterewa?

3. As estradas/ramais existentes no interior da Área Indígena Apyterewa se limitam a 
permitir o acesso aos "planos de manejo" florestal das empresas rés dentro da Área Indíge
na? Ou estendem-se além disso, para outros pontos no interior desta área indígena?

4. Estas estradas e seus ramais e bifurcações avançam também para dentro dos limites 
das Áreas Indígenas Araweté/lgarapé Ipixuna e Trincheira Bacajá?*

5. As estradas abertas pelas madeireiras no interior das áreas indígenas viabilizaram o 
acesso e o intrusamento de outros contigentes não-indígenas dentro das mesmas?

6. Estão sendo realizados os trabalhos de demarcação física das Áreas Indígenas Araweté 
e Apyterewa, em decorrência das portarias ministeriais que reconheceram seus limites?

7. Com base nas estradas e ramais existentes no interior das áreas indígenas, bem como 
nos tocos de árvores derrubadas, clareiras de arrasto e pistas de pouso, é possível afirmar 
que houve intensa exploração florestal dentro dos limites das áreas indígenas nos últimos 
anos?

8. Com base nos investimentos feitos pelas madeireiras na instalação da infra-estrutura 
de apoio à extração madeireira (estradas, pistas de pouso, acampamentos, etc.), e toman- 
do-se como referência o modelo regional e o preço do mogno no mercado internacional, é 
possível fazer uma estimativa da expectativa de retorno comercial das madeireiras, ou da 
margem de lucro mínimo para viabilizar os seus investimentos?



9. Ainda há vestígios, no interior das áreas indígenas, de áreas desmatadas para a insta
lação de esplanadas de toras de madeira, pistas de pouso e outras modalidades de ocupa
ção pelas empresas madeireiras?

10. Estes vestígios indicam que a exploração florestal se estendeu além dos limites esta
belecidos nos "planos de manejo" floresta! das empresas rés, avançando sobre diversos 
outros pontos das áreas indígenas? É possível fazer uma estimativa do volume madeireiro 
explorado dentro dos limites das áreas indígenas?

442 A R A W E T É/P A R A K A N Ã /X IK R IM  DO BA C A JÁ /A S SU R IN I/K A R A R A Ô

* A  extensão, limites e coordenadas geográficas das Áreas Indígenas Apyterewa, Araweté e 
Trincheira Bacajá estão estabelecidos em portarias do Ministro da justiça.

Q U ES IT O S  A O  A N T R O P Ó L O G O  Q U E  A C O M P A N H A R Á  
O  P ER IT O  D O  JU ÍZ O

1. As Áreas Indígenas Apyterewa, Araweté e Trincheira Bacajá tiveram seus limites ofi
cialmente identificados através de adequada fundamentação antropológica? Estas áreas 
são fundamentais à sobrevivência física e cultural das comunidades indígenas que as ocu
pam tradicionalmente?

2. Qual é 0 impacto provocado pela exploração madeireira sobre as comunidades indí
genas Parakanâ e Araweté, suas terras e seus recursos naturais?

3. Qual é 0 impacto provocado por outras intrusões de não índios ocorridas em decor
rência da abertura de estradas pelas madeireiras rés no interior das áreas indígenas?

4. Qual é 0 nível de consciência, reação ou envolvimento das comunidades indígenas 
Parakanâ e Araweté frente à exploração madeireira nas suas terras?



XIKRIM  DO C A T ET E
Advogado responsável pela condução do caso: Sérgio Leitão
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Povo Kaiapó, vizinho da Serra Carajás, sudeste do estado do Pará, os Xikrim tradicional- 
nnente ocupam  ̂uma área de 439.150 hectares, denominada Área Indígena Xikrim do Rio 
Cateté. Essa área foi devidamente demarcada e em seguida homologada por Decreto 
presidencial de dezembro de 1991. É uma região rica em recursos hídricos, minerais,

florestais efaunísticos,
O s Xikrim do Cateté são cerca de 380 índios. Até meados da década de 70, viveram 

completamente isolados em suas terras. Em 1979, a construção de uma rodovia ligando 
as cidades paraenses de São Félix do Xingu e Redenção, para servir à implantação do 

Programa Grande Carajás, de responsabilidade da Companhia Vale do Rio Doce, 
cortou a parte sul daquele território, deflagrando um processo de 

ocupação desordenada do seu entorno,

000001000100010100015300000000



0  CONFLITO

Com a ocupação da região do entorno da Área Xikrim do Cateté, 
surgiram as primeiras pressões de interessados na expioração dos recur
sos naturais das terras dos Xikrim. Tais pressões foram crescendo em 
número e intensidade, sem que a FUNAI tomasse providências para res
guardar 0 território indígena. Assim sendo, a área passou a ser invadida 
por madeireiras, que promoveram, durante vários anos, o corte irracional 
e predatório de madeira de lei, em especial mogno, devastando os seus 
recursos naturais.

À  época, a FUNAI não só nada fez para impedir, como passou a 
estimular tais atividades, assinando uma série de contratos ilegais de ven
da da madeira já  cortada e mesmo daquela que ainda estava de pé. Obvi
amente, a assinatura desses contratos por parte do próprio órgão encarre
gado da proteção das terras indígenas fez crescer nos Xikrim uma presun
ção de legalidade quanto à atividade.

Como a FUNAI nunca aplicou o dinheiro da venda das madeiras em 
benefício da Comunidade, os Xikrim decidiram buscar, por sua conta, o 
controle sobre aqueles contratos. Assim, passaram eles a contratar direta
mente com as madeireiras, agravando as agressões contra o seu patrimônio.

É preciso que se diga, no entanto, que os contratos assinados entre 
os Xikrim e as madeireiras eram, além de ilegais, leoninos, atribuindo às 
madeireiras vantagens muitíssimo maiores que aos índios. Tratava-se de 
contratos para delinqüir: os madeireiros forneceriam aos índios tudo quanto 
fosse solicitado e, em troca, poderiam explorar todo o mogno existente na 
área.

O PROCESSO

Em 1992, 0 NDI foi procurado por representantes dos Xikrim do 
Cateté e pela antropóloga Isabelle Giannini para que propusesse medidas 
judiciais com o objetivo de pôr fim à exploração ilegal de madeira na Área 
Xikrim, garantindo a integridade do território indígena e fazendo com que 
a FUNAI e o IBAMA cumprissem com suas obrigações de proteger tais 
terras, na forma da lei.

Os Xikrim haviam se apercebido de que estavam sendo lesados, 
perdendo a sua floresta em troca de serviços caros e imprestáveis. Verifi
caram também que os madeireiros estavam entrando perigosamente em 
seu território, espantando os animais, profanando lugares sagrados e 
ameaçando a sua privacidade.

0  NDI, que dois anos antes já  havia assessorado a comunidade 
numa primeira tentativa de dar cabo das atividades ilegais no interior do

X IK R IM  DO C A T E T É  445



seu território, propôs, na Justiça Federal em Brasília, uma Ação Civil Pú
blica de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, contra a 
União, a FUNAI, o IBAMA e as madeireiras Bannach e Perachi, responsá
veis pela invasão e abertura de maís de 100 quilômetros de estradas clan
destinas no interior da Área do Cateté (doc. 1).

A  Ação foi distribuída à 12- Vara Federal em maio de 1993. Além 
de pretender paralisar a retirada ilegal de madeira, a Ação tem por objeti
vo condenar as madeireiras a arcarem com os custos necessários à re
composição ambiental da lerra dos Xikrim.

Logo de início, o Juiz encarregado do feito entendeu que nào era 
competente para julgar a questão, determinando a remessa do processo 
para a seção judiciária do estado do Pará, onde ocorrera o dano ambiental 
em questão. 0  NDI insurgiu-se contra aquela decisão, demonstrando, por 
meio de um Agravo, ser perfeitamente legal a escolha do foro do Distrito 
Federal (doc. 2). 0  Juiz acabou retificando o seu entendimento (doc. 3) e 
ato contínuo, deferiu medida liminar no sentido de interditar a Área Xikrim 
do Cateté ao trânsito de não-índios e determinar a imediata interrupção 
de toda e.qualquer atividade madeireira dentro dos seus limites (doc. 4).

A liminar foi cumprida, sendo montada uma operação de vigilân
cia e proteção permanentes da área, na qual passaram a atuar a FUNAI, o 
IBAMA e a Polícia Federal. As madeireiras, desde a ocasião, estão fora das 
terras Xikrim.

Seguiram-se, então, as contestações de todos os réus. As madei
reiras negaram, em especial, a existência de responsabilidade solidária 
quanto aos danos ambientais causados, insistindo ainda em redisculir a 
questão da competência do Juízo. Se não bastasse, opuseram também ex
ceções de incompetência. Além disso, pretenderam promover o chamamento 
ao processo dos indios Xikrim, alegando serem eles co-responsáveis pelos 
danos em face da assinatura dos contratos de venda de madeira.

0  NDI manifestou-se sobre todas as contestações (doc. 5). Respon
deu, em separado, as exceções de incompetência (doc. 6), que foram, ao 
final, rejeitadas. Por fim, manifestou-se em contrário ao pedido de chama
mento dos índios ao processo (doc. 7), sobre o que opinou no mesmo sen
tido 0 MPF. O Juiz acatou os argumentos e indeferiu o pedido.

As madeireiras, porém, não se conformaram e apresentaram um 
Agravo, que ainda será apreciado pelo TRF da 1- Região. Estão tentando 
também, uma vez mais, redisculir a questão da competência, objeto de 
outro Agravo para o Tribunal. O NDI respondeu a todos e aguarda que 
sejam julgados.

Decididas essas pendências, a Ação Civil Pública deverá iniciar a 
sua fase probatória, na qual se procederá á perícia para levantamento e 
avaliação de todos os danos causados na Área Xikrim.
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Do(. 1: Pctiçào inicial da Açào Civil Pública dc responsabilidade 
por danos causados ao meio ambiente, de autoria do N[)l

EX M O  SR . D R . JU IZ  FE D E R A L  D A  V A R A  N O  D IS T R IT O  FED ER A L

"O  que se corta em segundos gasta tempo prá vingar 
e 0 fruto que dá no cacho prá gente se alimentar?? 
depois tem o passarinho, tem o ninho, tem o ar 
IGARAPÉ, rio abaixo, tem riacho e esse rio que é um mar. 
Mas o DR A G Ã O  continua a floresta devorar 
e quem habita essa mata prá onde vai se mudar???
Corre ÍN DIO , SERINGUEIRO, PREGUIÇA, TAM ANDUÁ..."  
- Saga da Amazônia 

{Vilal Farias)

NÚCLEO  DE DIREITOS INDÍGENAS, associação civil sem fins lucra
tivos, constituída em conformidade com a legislação c ivil, com seu atos constitutivos 
registrados em 01.12 .88, sob o n® 1574, no livro A, n® 02, do Cartório do 1® Ofício de 
Registro C ivil das Pessoas Jurídicas do Distrito Federal (Docs. 1 e 2), inscrita no CGC/MF 
sob o n® 03658093/0001-34, com sede em Brasília, no SHIS, QM 1, Bloco K, sobreloja 65, 
vem, por seus procuradores abaixo assinados (instrumento de procuração em anexo - Doc. 
3), e com fundamento na Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, Lei 6.938, de 31 de agosto de 
1981, Lei 4 .771 , de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), na Constituição Federal, 
Artigos 225 e 231, bem como demais dispositivos legais pertinentes, propor a presente

AÇÃO  C IV IL  PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS 
AO  M EIO AM BIENTE, COM PED ID O  DE CONCESSÃO DE 

M EDIDA LIM INAR IN AUD ITA ALTERA PARS

contra a UN IÀO  FEDERAL, a ser citada por intermédio da Procuradoria-Geral da União, no 
Palácio do Planalto, Anexo IV, nesta capital, a FUN DAÇÃO  N ACIONAL D O  ÍN D IO  
(FU N AI), na pessoa de seu presidente, em sua sede no Edifício "Lex", sito no SEP, Quadra 
702 Sul, 3® andar, Brasília, o INSTITUTO BRASILEIRO DE M EIO AMBIENTE E RECURSOS 
NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAM A), também por seu presidente, no SAIN, Av. L-4 Norte, 
nesta mesma cidade, a EXPORTADORA PERACHI LTDA., inscrita no CGC-M F sob o n®
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4.708.210/0001-90, estabelecida na Avenida Visconde de Souza Franco, n® 166, Reduto, 
em Belém, Pará, e a MADEIREIRA BANNACFI LTDA., inscrita no CGC-M F sob o n® 
05.253.810/0001 -73, com sede no Km 9 da Rodovia Artur Bernardes, Icoaracy, novamente 
em Belém, Pará, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos.

I - DA COM PETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL N O DISTRITO FEDERAL

A competência da Justiça Federal resulta do Artigo 1 0 9 ,1 e XI da Carta 
Magna, A escolha da Seção Judiciária do Distrito Federal é deixada a critério do 
autor da ação, segundo o Arligo 109, §2®, já que a União Federal figura no pólo passivo 
eo s  Réus FUNAI e IBAMA têm sede na capital da República (Código de Processo C iv il, 
Art. 100, ÍV , a).

A  este respeito, o E. Tribunal Regional Federal da 1" Região já firmou 
jurisprudência favorável à competência da Justiça Federal no Distrito Federal para julgar 
ação civil pública intentada contra a União Federal, ainda que seja outro o local do dano 
ambiental. Ao julgar o Conflito de Competência n® 89.01.04829-9/PA, assim se posicionou 
oTribunal:

"AÇÃO  CIVIL PÚBLICA. CONFLITO  DE COMPETÊNCIA. jUSTIÇA FEDERAL. 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF.
Interpreta-se o Art. 2® da Lei n® 7.347/85 em harmonia com o Art. 109, §2® da 
Constituição, se a União Federal é demandada. Competência da Vara Fede
ral da Seção Judiciária do Distrito Federal, onde o feito foi originariamente 
proposto.
Conflito de competência que se julga procedente, fixando a competência do 
MM. ju iz Federal suscitado." (grifos nossos) - (Diário da justiça - Seção II, 
28 .05.90, pág. 11026, Relator: Juiz jirair Meguerian; Partes A  e B: Ministério 
Público Federal e União Federal; Suscitante: Juízo Federal da 2- Vara/PA; 
Suscitado: Juízo Federal da 9" Vara/DF)

ma Corte:
No mesmo sentido são as seguintes decisões emanadas daquela mes-

"AGRAVO DE INSTRUMENTO N® 93.01.02093-9/BA

RELATOR: EXM" SR" JUÍZA ELIANA CALMON 
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADOR: JAIR BRANDÃO DE SOUZA MEIRA 
AG RAVAD O : AMILSON GONÇALVES RODRIGUES

EMENTA

PROCESSO CIVIL - COMPETÊNCIA - AÇÃO  CIVIL PÚBLICA
1. A  controvérsia gerada, quanto à competência da Justiça Federal nas ações 
civis públicas intentadas em proteção a patrimônio nacional, ficou superada
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pelo art. 93, da lei n® 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor.
2. A  competência funcional estabelecida no art. 2® da Lei da Ação C ivil Públi
ca - Lei n® 7.347/85, foi alterada pela lei nova que ressaltou a competência da 
Justiça Federal, em qualquer situação.
3. Agravo Provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes os acima indicados.
Decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1 " Região, à unani
midade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, reforman
do a sentença, na forma do relatório e notas taquigráficas constante dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado", (griíos nossos)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO N® 93.01.02092-0 ■ BA"

RELATOR: O  EXM® SR. jU lZ  TO U RIN H O  NETO 
AGRAVAN TE: MINISTÉRIO PÚBLICO  FEDERAL 
PRO CURADO R: DR. JAIR BRANDÃO DE SOUZA MEIRA 
AG RAVAD O : O LIVÉRIO  ARAÚJO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AÇÃO  CIVIL PÚBLICA. LEI N® 7.347/85, ART. 2®. CO M 
PETÊNCIA.
1. A competência para a ação civil pública é do juízo do local onde ocorreu 
0 dano, ressalvada a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, 
da CF/88. (jurisprudência divergente - por maioria, AG 91 .01 .13437-0-MG - 
TRF 1" REG .; AG 51132-RJ - TRF. Doutrina favorável: Hely Lopes Meireles, 
Hugo Nigro M azzilli, Paulo Roberto de Gouvêa Medina e outros).
2. Agravo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esles autos, em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Juizes da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1" Região, 
por unanimidade, dar provimento ao agravo, na forma do voto e das notas 
taquigráficas precedentes, que integram o presente julgado", (griíos nossos)

O  entendimento jurisprudencial acima apresentado se encontra 
alicerçado na melhor doutrina, como se depreende da citação abaixo transcrita:

"c) Ações propostas por associações

Quando se tratar de ações propostas em face de entidades de direito privado 
não existe qualquer dúvida de que o foro para o ajuizamento é exatamente
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aquele determinado pelo presente diploma legal. A  complicação surge na 
medida em que, à exceção do Ministério Público e das associações, todos os 
legitimados ativos podem ser legitimados passivos para responder às ações 
propostas pelas entidades ambientalistas, de consumidores, etc.
É de se verificar, portanto, cada uma das possibilidades oferecidas pela lei. As 
ações propostas conlra (rectius: em face) da União estão regidas pela norma 
constitucional contida no artigo 109, § 2® da CF., in verbis:

"As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção 
judiciária em que fordom iciliadoo autor, naquela onde houver ocor
rido 0 ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a 
coisa, ou, ainda no Distrito Federal."

Assim sendo é ampla a possibilidade de escolha do foro por parte das associ
ações autoras quando a ré for a União." (PAULO DE BESSA ANTUNES, in 
"Curso de Direito Ambiental", Editora Renovar, 1" edição, pág. 150) - (grifos 
nossos)

0  jurista HELY LOPES MEIRELLES manifesta idêntico entendimento 
quanto ao foro onde deverá ser proposta a Ação C ivil Pública, quando a Uniào, suas 
autarquias e empresas públicas integrarem a lide:

"A  ação c iv il pública  e as respectivas medidas cautelares deverão ser propos
tas no foro do local onde ocorrer o dano (arts. 2- e 4®). E justifica-se a fixação 
do foro na comarca em que se der o ato ou fato lesivo ao meio ambiente ou ao 
consumidor pela facilidade de obtenção da prova testemunhal e a realização 
de perícia que forem necessárias à comprovação do dano. Se, porém, a União, 
suas autarquias e empresas públicas forem interessadas na condição de au
toras, rés, assistente ou opoentes, a causa correrá perante os Juizes Federais 
e 0 foro será o do Distrito Federal ou o da Capital do Estado, como determi
na a Constituição da República (art. 109, D", (in "Mandado de Segurança, 
Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data", Edi
tora Revista dos Tribunais, 13" edição ampliada e atualizada pela Constitui
ção de 1988, pág. 127) - (grifos nossos)

Embora sendo certo que as Rés PERACHI e BANNACH têm sede no 
Pará, dispõe o Artigo 94, § 4®, do CPC, que em "havendo dois ou mais réus, com diferentes 
domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor". Por tudo 
isso, correta e inquestionável é a opção da associação Autora pela Justiça Federal no Dis
trito Federal.

II - DA LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO AUTORA

O Art. 5® da Lei n- 7.347, de 24/07/85, estabelece que a ação civil 
pública poderá ser proposta por associação que:

"I - esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei c ivil;
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II - inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, 
ao consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico".

O  Núcleo de Direitos Indígenas é uma associação constituída nos 
termos da lei c ivil há mais de quatro anos, mais precisamente desde 1988. Conforme de
monstram os seus atos constitutivos, registrados em cartório e publicados por extrato no 
Diário Oficial de 14/11/1988, a organização se propõe a: "promover, participar e as
sessorar in iciativas em defesa dos direitos indígenas e suas relações com os direitos 
humanos e a defesa do meio ambiente, tais como ações jud ic ia is" (Art. 2-, c, do Esta
tuto Social - Doc. 2 já mencionado). Indubitável, portanto, a sua legitimidade para propor 
a presente Ação.

(II - D O  D ESM A TA M EN TO  DA FLORESTA A M A Z Ô N IC A : U M A V IS Ã O  
G ERA L

É de conhecimento público, e oficialmente reconhecida, a grave situ
ação de desmatamento da Amazônia. As fontes de informação divergem sobre a extensão 
total da área já desmatada na Amazônia (5,12 a 7,01 % segundo o Instituto de Pesquisas 
Espaciais, 8 .4%  segundo o Instituto de Pesquisas da Amazônia, e 10 a 15% segundo orga
nizações ambientalistas), mas são unânimes em apontar como fator mais preocupante a 
aceleração espantosa do ritmo do desmatamento nas últimas décadas.

Segundo a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, ins
talada em 9 de março de 1989 para apurar denúncias sobre a devastação da Hi léia Amazô
nica, 0 desmatamento cresceu 230% em uma década, e, segundo a organização ambienta
lista Greenpeace, a taxa média de desmatamento na última década foi de 23.000 km  ̂por 
ano, tendo mais de 80% da destruição da mala primária na Amazônia ocorrido nos últimos 
30 anos. Os estados do Pará e de Rondônia compreendem as áreas em que a devastação 
vem se dando de forma mais intensa.

Dentre as causas do desmatamento destacam-se as queimadas, cuja 
ocorrência tem se reduzido nos últimos dois anos, e a exploração ilegal, indiscriminada e 
predatória de madeiras nobres de origem florestal que, ao contrário, vem se intensificando 
cada vez mais. Na década de 80, instalou-se na Amazônia uma verdadeira "corrida do 
mogno". Com uma altíssima cotação no mercado internacional - onde o metro cúbico 
pode alcançar até US$ 850,00 (oitocentos e cinqüenta dólares) - e uma crescente penetra
ção no mercado interno, o mogno viria a se tornar o "ouro verde" da Amazônia.

A  alta lucratividade na comercialização do mogno tornou a ação das 
madeireiras implacável. Utilizando-se de recursos como o sobrevôo para identificação das 
manchas de mogno e fazendo altos investimentos na abertura de quilômetros de estradas 
ilegais, o setor madeireiro mobiliza uma extensa cadeia de intermediários e se notabiliza 
por não poupar nenhum proprietário ou ocupante de terras do seu assédio.

O  Pará é o principal estado explorador e exportador de mogno do 
Brasil. Lá, a faixa de incidência desta espécie alcança 50% da extensão total do estado.



Entre 1985 e 1990, o país exportou aproximadamente um milhão de metros cúbicos de 
mogno, sendo o eslado do Pará responsável por 64% deste total.

As empresas madeireiras são responsáveis pela abertura de aproxima
damente 3.000 quilômetros de estradas e ramais ilegais dentro do Pará. O  principal pólo 
explorador de mogno no estado situa-se numa extensa faixa de terra localizada entre o Rio 
Xingu e a Rodovia PA-150, tendo como principais centros madeireiros as cidades de São 
Félix do Xingu, Tucumã, Redenção, Xinguara e Rio Maria.

Infelizmente, uma das características da exploração predatória é pro
vocar a extinção comercial das espécies nobres de madeira, como o mogno, nas regiões 
em que ocorre. Em anos passados, o mogno foi extinto em todo o Vale do Tocantins. Em 
anos recentes, a espécie íoi desaparecendo progressivamente da margem direita do Rio 
Xingu e, agora, a sua exploração já se concentra na margem esquerda do mesmo.

Destaque-se que, no tocante à exploração do mogno, o impacto do 
modelo de corte e transporte comumente adotado na Amazônia compromete, além da 
sobrevivência da própria espécie, todo o ecossistema das regiões em que é encontrado. Isto 
porque, para cada árvore de mogno retirada, cerca de 1.450 m" de floresta são danificados: 
grandes quantidades de árvores de mogno jovens são destruídas no seu entorno, árvores 
com baixos diâmetros são cortadas e os adultos produtores de semente são eliminados na 
época da frutificação. Nestas circunstâncias, as dificuldades de regeneração e a perspecti
va de extinção da espécie são enormes.

A atividade madeireira, no processo de exploração da Amazônia, 
extrapolou as áreas autorizadas e não poupou áreas florestais públicas ou pertencentes a 
terceiros. Dessa forma, tem atingido até mesmo áreas sob rígida proteção legal, incluídas 
as unidades de conservação ambiental e as terras indígenas, o que, aliás, deu causa à 
presente Ação, como será demonstrado a seguir. (Esses dados foram extraídos do dossiê "O  
Ouro Verde das Terras dos índios - Exploração Empresarial de Madeira em Áreas Indígenas 
da Amazônia Brasileira", Centro Ecumênico de Documentação e Informação-CEDI, no
vembro de 1992 - Doc. 4).

IV - DA D ES C R IÇ Ã O  DA ÁREA O B JETO  DESTA A Ç Ã O

A área objeto desta ação, denominada Área Indígena Xikrim do Rio 
Cateté, localiza-se no município de Parauapebas, região sul do estado do Pará. Devida
mente reconhecida como de ocupação tradicional e permanente da sociedade indígena 
XIKRIM, teve o seu processo de demarcação administrativa homologado pelo Decreto 
presidencial n® 384, de 24 de dezembro de 1991 (publicado no Diário Oficial da União, 
edição do dia 26 de dezembro de 1991, Seção I, página 30553 - Doc. 5).

Com uma superfície de 439.150,5452 (quatrocentos e trinta e nove 
mil, cento e cinqüenta hectares, cinqüenta e quatro ares e cinqüenta e dois centiares), a 
Área Indígena Xikrim do Rio Cateté tem como limites naturais a Serra Carajás, o Rio Aquiri, 
a Serra da Seringa, o Rio Itacaiúnas e o Rio Cateté, sendo que as águas destes dois últimos 
banham-na integralmente.
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A Área Indígena Xikrim do Cateté é abundante em recursos hídricos, 
minerais, florestais e faunísticos. Os rios Itacaiúnas e Cateté são ricos em diversas espécies 
de peixes, como o Pintado, Matrinxã, Corimbatã, Piaba, Peixe-Cachorro, Surubim, Tucunaré, 
Piranha, Jaú, Mandi, Bagre etc.

A  Área é recoberta por vegetação do tipo mala tropical, sendo encon
tradas, em toda a sua extensão, cerca de 180 diferentes espécies florestais, "representando 
47 famílias e 153 gêneros", além de pelo menos 32 outras cuja identificação não foi 
possível ainda realizar. A  Área é também bastante heterogênea em sua composição florística, 
destacando-se a presença de castanhais, além das espécies Sapucaia, jatobá, Mogno, Pau 
Preto, Babaçu, Café Bravo, Inajá e Açaí (conforme páginas 38, 39 e 74 do estudo sobre o 
patrimônio florestal da referida área, elaborado pelo Professor Doutor Virgílio M. Viana, 
engenheiro florestal da Escola Superior de Agricultura Luis de Queiroz - ESALQ, da Univer
sidade de São Paulo, Piracicaba, pela antropóloga Isabelle Giannini, da Universidade de 
São Paulo, SP, e pela engenheira florestal Sandra Pavan, também da ESALQ, cujo inteiro 
teor encontra-se em anexo - Doc. 6).

Nessas matas sempre existiram grandes quantidades de animais, tais 
como anta, queixada, veado, caititu, jabuti, tatu canastra, quati, capivara, paca, cutia, mutum, 
jacu, araras, japu, gavião, garça, papagaio, dentre outros. A  diversidade e riqueza da fauna 
e espécies florestais nessa Área garantiram desde tempos imemoriais a sobrevivência dos 
índios Xikrim que a ocupam.

V  - D A  O C U P A Ç Ã O  D O  E N T O R N O  D A  Á R E A  IN D ÍG E N A

Até muito rccentcniente, a sociedade indígena Xikrim viveu isolada 
na Área Indígena Xikrim do Rio Cateté. Até mesmo o entorno dessa Área permaneceu 
praticamente sem nenhum tipo de ocupação até meados da década de 70. O  relató
rio realizado pelo M inistério das M inas e Energia em 1976, no bojo do denominado 
"Projeto RADAM BRASIL", ao se referir aos ocupantes daquela Área Indígena, assim se 
manifesta:

"8 - Cateté
a - Localização - Junto ao rio Cateté a 20 Km da Serra dos Carajás.
b - Cultivos - Idem ao Sororó.
c - Atividades - Situados quase que sem contatos com qualquer civilizado.
Este tem com o Koatinemo, Bacajá e Baú uma boa situação que se refere a
fonte de alimentos e solos para as roças" (grifos nossos) - (Doc. 7).

Esse isolamento, no entanto, acabou no ano de 1979, com a constru
ção da rodovia estadual PA-279, que liga a cidade de São Félix do Xingu a Redenção, 
localizadas no eslado do Pará. Para que essa estrada fosse construída, a parle sul do territó
rio original ocupado pela sociedade indígena Xikrim foi reduzido em aproximadamente
13.000 hectares. Prova disso é que, em janeiro de 1977, um Grupo de Trabalho da FUNAI, 
criado pela Portaria n® 018/P, de 17.01.77, com o íim justamente de "proceder à delimita
ção do hábitat do grupo indígena Xikrim", declara, cm relatório sobre a construção da PA- 
279, o seguinte:



"O  trabalho efetuado em conjunto pela 2- DR (unidade administrativa da 
FUNAI existente à época) e DNER, levaria em consideração outros elemen
tos, especialmente a constatação de que o território Xikrim seria cortado por 
uma Rodovia, a BR 279, um ramal da PA-70 que ligaria Sâo Félix do Xingu, à 
Redenção, no Araguaia. Em viagem empreendida em setembro 1976, os ele
mentos da 2- DR e DNER, após vários sobrevôos, estabeleceram preliminar
mente que a Rodovia cortaria a área Xikrim, em seu extremo sul, nos sopés 
da Serra da Seringa e que, esta estrada ficaria sendo o limite da reserva...
... Provavelmente teriam havido entendimentos entre as direções do DNER e 
FUNAI em Brasília sobre onde esta Rodovia cortaria a área Xikrim, ficando a 
princípio estabelecido que seria o mais possível ao sul..." (grifos e parênteses 
nossos) - (Doc. 8).

Essa estrada, construída dentro do conjunto de obras integrantes do 
Programa "Poloamazônia", leve como objetivo principal servir à implantaçãodo Programa 
Grande Carajás, de responsabilidade da sociedade de economia mista. Companhia Vale do 
Rio Doce (CVRD), localizado em terras limítrofes à Área Indígena Xikrim do Rio Cateté (em 
anexo, mapa com a localização específica da estrada e da Área Indígena - Doc. 9).

Em documento enviado em 07.06.1976 ao então Delegado Regional 
da FUNAI no eslado do Pará, Coronel Antônio Augusto Nogueira, o engenheiro supervisor 
das obras do "Polo Carajás", Ulysses Lauro Mendes Vieira, assim se refere à construção da 
estrada no tocante à redução do tamanho da Área Indígena Xikrim do Rio Cateté, bem 
como à sua importância para o Programa:

"Ciente do embargo às obras da PA-279, proposto pela FUNAI, por Incidir o 
traçado em área da reserva indígena Xikrim, apresento-vos a seguir os ele
mentos que deverão ser invocados cm defesa dessa obra integrante do Pro
grama Polamazônia, em execução por este DER-PA:
Finalmente foi encontrada a solução que apenas tangenciava ou no máximo 
cortaria pequena área afunilada ao sul da reserva Xikrim, cujo efetivo conhe
cido não seria prejudicado com eventual bloqueio da pequena fração da cita
da reserva;
Essa alternativa, foi apresentada e aceita pela Delegacia Regional e confirma
da na reunião havida neste órgão dia 1® de junho último, com a presença do 
representante da FUNAI, Cel. Nogueira, o que caracteriza o cuidado com que 
conduzimos a solução adotada."

"Importância da PA-279 no Polo Carajás:
- Constituindo a solução definitiva para o acesso permanente a São Félix do 
Xingú, esta rodovia, além de retirar do isolacionismo em que se encontra esse 
longínquo Município, constitui decisivo fator de viabilidade para inúmeros 
projetos agro-pecuários e minerais, que reclamam de há muito, este suporte 
rodoviário para sua plena implantação.
O  início das obras da PA-279, já motivou verdadeira corrida de investidores, 
cujos projetos já estão sendo desenvolvidos desde a PA-150 até além do Rio 
Xingú.
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Salienta-se a vital importância desta rodovia para o aproveitamento dos re
cursos naturais da área servida, onde os minérios, cujos estudos de avaliação 
pela CPRM, confirmam e ampliam as estimativas de importantes ocorrências 
de estanho, cobre, chumbo, platina, zinco, níquel e carvão de pedra de ine
quívoco valor para a economia nacional havendo já insipientes lavras de 
estanho a cargo da PROMIX e níquel a cargo da Companhia americana J.N .C.O . 
apoiadas por aviões em aeroportos particulares, resultando oneroso estágio 
atual de produção e transportes por falta de rodovia.
Propiciará ainda a PA-279, a recuperação dos seringais da Serra da Seringa, 
bem como do Vale do Xingú, produtor da mais fina borracha conhecida. 
Outros produtos florestais como caucho, castanha do Pará, sementes oleagi
nosas e madeiras de lei, onde o mogno desponta como grande fonte de divi
sas no Mercado Exportador.
A agricultura terá nas terras roxas a serem atravessadas pela PA-279, um am
plo campo de desenvolvimento com ótimas perspectivas para o café, cacau e 
cereais." (grifos nossos) - (Doc. 10).

Como 0 próprio documento acima mencionado afirma, a construção 
da PA-279 deflagrou um processo de ocupação da região onde se localiza a Área Indígena 
Xikrim do Rio Cateté, gerando uma pressão enorme por parte daqueles interessados 
em explorar os recursos naturais nela existentes, isso, sem que os organismos estatais 
responsáveis pela proteção ao meio ambiente e as terras indígenas adotassem qualquer 
providência para resguardar aquela Área do processo de ocupação desordenada do seu 
entorno.

No relatório do Grupo de Trabalho da FUNAI de 1977, acima já men
cionado (Doc. 8), os agentes do próprio órgão estatal incumbido de proteger as terras 
indígenas, referindo-se aos efeitos da construção da PA-279 sobre a Área Indígena Xikrim 
do Rio Cateté, afirmam que:

" ... a inevitabilidade da estrada passar ao sul da reserva, não deveria ser por 
causa da mesma gerar uma invasão; é que esta estrada deveria cortar o mais 
possível os contrafortes da Serra da Seringa, região que, por suas próprias 
condições naturais, dificultaria uma ocupação por "civilizados" e que o DNER 
deveria, após entendimentos com a direção da Funai em Brasília construir um 
sub-posto, na beira da estrada, onde a Funai lotaria um servidor para fiscali
zar e guardar a área, além de ser construído um ramal unindo o Pi Cateté até 
a mesma, o que facilitaria o escoamento de produção daquele PI, especial
mente castanha.
A  demarcação daquela área é condição fundamental para a sobrevivência 
daquele grupo indígena, sua manutenção enquanto sociedade é um fator de 
segurança para quando o contato com a sociedade nacional não for apenas 
intermitente, como o é atualmente. A  construção cia estrada, os trabalhos de 
exploração de minérios, etc., são fatores que preocupam, enquanto os Xikrin 
não tiverem uma área demarcada pois, se esta não ocorrer breve, fatalmente 
a Funai e os Xikrin terão muitos problemas com os invasores que normal
mente acompanham as esteiras dos tratores", (grifos nossos)
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Como providências efetivas não foram adotadas para assegurar a pro
teção daquela Área, a previsão expressa acima se concretizou, pois, na esteira dos trato
res, vieram realmente os dilapidadores do patrimônio ambiental da Área Indígena Xikrim 
do Rio Cateté. E, muito embora esteja essa Area Indígena sujeita ao regime de preservação 
permanente, sendo, portanto, absolutamente proibida a exploração de suas florestas, como 
veremos mais adiante nesta inicial, ao arrepio da lei, as madeireiras Rés, PERACHI E 
BANNACH, a invadiram e vêm, desde muito, devastando os recursos naturais da mesma, 
promovendo o corte irracional e predatório de madeira de lei, principalmente mogno, 
abrindo diversos ramais e picadas no seu interior, com o fim único e exclusivo de facilitar 
a penetração na região e o escoamento da madeira extraída ilegalmente.

VI - DO INÍCIO DA DEGRADAÇÃO

As invasões e agressões à Área Xikrim começaram a ocorrer já no ano 
de 1979, dando-se, naquela época, principalmente por parte de exploradores interessados 
nos recursos naturais nela existentes, destacando-se os florísticos. Em relatório datado de 
03 de outubro daquele ano, o servidor da FUNAI, Marco Antônio do Espírito Santo, assim 
se manifesta a este respeito:

"Existe invasão ostensiva, desmatamento, picadas, pistas de pouso e casas na 
reserva Xikrin. A PA. 279 constitui loca! de penetração em direção norte. E 
uma estrada inacabada tendo como ponto mais significativo o povoado de 
Água Azul, que nasce como as cidades pioneiras nascem.
Tendo em vista o caráter de urgência para a Reserva, é preciso garantir ao 
sul um tampão que barre a entrada desordenada de exploração de madeira. 
Na região em três anos surge Xinguara e recentemente Água Azul, ambas 
apresentando intenso movimento.
A picada limítrofe onde fomos, constata-se a total inoperância e é indigna de 
respeito onde até o mato invadiu. Nesse local existe outra picada que vai dar 
nas cabeceiras do rio Seco, onde existem casas, segundo o chefe Bemoti.
A retirada dos invasores e uma fiscalização rigorosa se faz necessário porque 
a região experimentará uma corrida enorme de exploradores." (Doc. 11 ).

Como, mais uma vez, as recomendações de proteção à Área Xikrim 
não foram adotadas pelos órgãos competentes (FUNAI e IBAMA), as agressões ao seu 
ambiente continuaram. Em 11 de setembro de 1980, ou seja, quase um ano após a feitura 
do relatório acima mencionado, o servidor do extinto Instituto Brasileiro de Desenvolvi
mento Florestal - IBDF (atual IBAMA), engenheiro florestal Ricardo Silva Fecury, apresen
tando relatório sobre o levantamento, de sua autoria, acerca da ocorrência de exploração 
madeireira e desmatamentos irregulares naquela Área Indígena, afirma o seguinte:

"D ia 26.08.80, saímos da Fazenda Japoneza e entramos na Reserva Indígena 
Xicrim a fim de fazer reconhecimento da área, onde foram percorridos mais 
ou menos 52 Km em ramais abertos por madeireiros não identificados.
Dia 29.08.80, foi efetuada outra fiscalização na Reserva Xicrim, onde parali
samos 0 desmatamento de áreas de propriedades não identificada e efetuamos 
0 bloqueio da estrada que dá acesso para a referida reserva. No mesmo dia.
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foi realizada uma marcha de 40 Km em companhia de 22 índios guerreiros 
daquela tribo a íim de paralisar todo e qualquer trabalho na referida reserva. 
Dia 31.08.80, fizemos um sobrevôo de helicóptero sobre a Reserva Indígena 
e constatamos vários desmatamentos e queimadas, havendo uma exploração 
de madeiras acentuada, tudo isso sem permissão do IBDF. O  problema m ai
or é que não pudemos lavrar autos de infração devido não encontrar 
pessoa alguma que se responsabilizasse pelo acontecido. As pessoas en
contradas alegavam que não sabiam o nome do patrão para quem trabalha
vam e nem portavam documentos, sendo pois, impossível de se lavrar algum 
auto." (Doc. 12).

Não bastasse a incompetência e a desídia dos órgãos responsáveis em 
proteger e punir os autores das agressões à Área Indígena Xikrim do Rio Cateté, a FUNAI, 
através do seu Presidente à época, Coronel João Carlos Nobre da Veiga, expediu, aos 22 de 
setembro de 1980, a Portaria n® 834/E, onde nomeava o auditor senior Evaldo Augusto da 
Silva para, em conjunto com o Delegado Regional de sua 2" DR, realizarem:

"1 ®) levantamento da madeira abatida em toras, existente na área do PI Katete, 
especificamente na região da Aldeia Xikrin;
2®} pesquisa de preço junto aos prováveis compradores (mercado) para íins 
de determinação da modalidade de licitação a ser adotada na alienação da 
referida madeira;
3®) realização de licitação para a alienação da madeira, na forma indicada 
no item 2®;" (Doc. 13).

Ou seja, a FUNAI, ao invés de adotar as providências necessárias à 
proteção do patrimônio ambiental daquela Área Indígena, simplesmente coonestou as agres
sões contra ela cometidas, praticando atos de mercância com os produtos resultantes das 
infrações realizadas no seu interior. E como se isso não bastasse, o auditor nomeado para 
realizar o levantamento acima mencionado não o faz, absurdamente argumentando em 
seu relatório:

"1®) O  levantamento da madeira abatida é praticamente irracional, não é 
possível pois demanda meses;
2®) De agora até abril (inverno) é impraticável a retirada da madeira, podendo 
entretanto, tentar uma venda direta aos madeireiros da região que possuem 
os equipamentos e máquinas condizentes, a um preço justo;" (Doc. 14).

Já em outro relatório, datado de 29 de outubro de 1980, de autoria do 
engenheiro florestal Raimundo Nonato Russo Filho, servidor do antigo IBDF, é destacado o 
fato de que "a exploração florestal ilegal na Área Indígena Xikrim do Cateté, tem por 
motivo principal o abate da espécie mogno {Swietenia Macrofíla)'', tendo sido por ele 
encontradas 18 toras dessa espécie, abatidas no interior da Área Xikrim. Destaca o enge
nheiro que "como a FUNAI não possuí no momento uma estratégia de vigilância do 
patrimônio em apreço, e, tendo em vista que a superfície dos Xicrim não está totalmente 
demarcada, terceiros talvez se valham dessas "aberturas" lançando mão do patrimônio 
indígena (é a nossa hipótese). Se entendimentos forem mantidos entre a FUNAI e o IBDF,
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com vistas a fiscalização da flora e fauna na aludida "reserva", evidentemente controlar- 
se-á a curto prazo, as atividades supostamente desenvolvidas no terreno silvícola" (grifos 
nossos) ■ (Doc. 15).

A Area em apreço continua ate os dias de hoje a ser explorada ilegal
mente, o que ao final restará demonstrado. Daí concluir-se que nem a "estratégia de vigi
lância" acima referida foi implantada, tampouco foram promovidos os entendimentos en
tre a FUNAI e o IBAMA (antigo IBDF) com vistas a esse fim. Verdade é que, a FUNAI 
limitou-se a constatar a exploração ilegal da madeira da Área Xikrim, passando a adotar, 
como praxe, a venda dos produtos dela resultantes. É o que se depreende, por exemplo, 
das declarações do assistente do Procurador-Geral daquele órgão, Joaquim jair Ximenes 
Aguiar, através da Informação n® 0105/PJ/81, de 17 de junho de 1981;

"Encontrava-se, na Reserva, cerca de 5.000m’ de madeira de lei, avaliados 
em Cr$16.000.000,00, cujo produto já se acha em fase de deterioração, em 
decorrência das chuvas. Urge promover a venda o maís rápido possível, para 
que não ocorram prejuízos maiores. A aludida madeira foi derrubada por 
invasores...
Além da madeira, há outras regiões da área que existem árvores derrubadas e 
madeiras se deteriorando." (griíos nossos) ■ (Doc. 16).

Talvez coubesse indagarmos aqui de que prejuízos falava o assistente 
da Procuradoria-Geral da FUNAI e quem estaria sendo realmente prejudicado! Mas, pelo 
visto, isso não fazia parte das preocupações do órgão indigenista à época. Tanto é que a 
sugestão daquele assistente foi aceita e, em 04 de agosto de 1981, a FUNAi assina com a 
IPAMA - Indústria Paraense de Madeiras Ltda., um contrato para a venda de "300 (trezen
tos) metros cúbicos de madeira desvitalizada, tipo Mogno, em toras, existente na Reserva 
Indígena Xicrin do Kateté", pelo preço de "sete mil e dois cruzeiros (Cr$7.002,00), o melro 
cúbico" (Doc. 17). Este viria a ser tão somente o primeiro dc uma série.

Em 08 de novembro de 1985, a FUNAI assina o contrato n® 003/85, 
novamente com a IPAMA, para a "alienação de 8.000 (oito mil) metros cúbicos de madei
ra, da espécie Mogno, nas condições de mato, caídos em pé, plenamente amadurecidos, 
corn diâmetro médio nunca inferior a 60 (sessenta) centímetros no topo, a serem retirados 
da Área Indígena Xicrin do Katelc", peio preço de "12,21 (doze vírgula vinte e um) unida
des de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN's), por metro cúbico da ma
deira retirada" da Área Indígena, (grifos nossos) - (Doc. 18).

Nos termos desse contrato, a FUNAI passa então a estimular a explc 
ração da madeira da Área Xikrim, lendo em vista que, além de permitira venda da madeira 
já cortada ilegalmente, contrata também a venda daquela que ainda eslava em pé.

Além de serem tais contratos manifestamente ilegais, o que restará 
provado adiante, a FUNAI nunca destinou os recursos deles provenientes para a satisfação 
de quaisquer necessidades dos ocupantes da Área Xikrim, como atendimento médico, com
pra de remédios e desenvolvimento de atividades produtivas - o que seria o mínimo a se 
esperar.
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Ocorre que a realização desses contratos, por parte do próprio órgão 
encarregado de zelar pela proteção das terras indígenas estabeleceu, para os índios Xikrim 
a presunção de legalidade quanto a este tipo de atividade. Esse fato, aliado à não aplicação 
dos ganhos decorrentes da venda de madeira em benefício da Comunidade, induziu os 
Xikrim do Cateté a buscarem, por conta própria, o controle sobre tais contratos, os quais 
passaram eles mesmos a celebrar, agravando ainda mais as agressões contra o seu próprio 
patrimônio ambientai.

V ll - D O  EN V O LV IM EN TO  D O S ÍN D IO S

Em 31 de julho de 1989, representantes dos índios Xikrim assinaram 
com uma das Rés - M ADEIREIRA BANNACH LTDA., um contrato cujo objeto era a "explo
ração e extração da espécie florestal mogno" existente na "reserva florestal da comunidade 
indígena Xicrin, Aldeia CATETÉ". O  referido contrato íoi assinado com prazo de vigência 
de cinco anos, assegurando à M ADEIREIRA BANNACH LTDA. o direito a explorar, anual
mente, daquela Área "20.000 (vinte mi!) metros cúbicos de madeira, mais ou menos" 
(cláusula 4" do mesmo, cujo inteiro teor enconlra-se em anexo - Doc. 19).

Ora, o que dizer He um contraio para a expioração de "mais ou me
nos" 20.000 m̂  dc madeira? Isso significa que talvez pudessem ser 25.000 nu 30.000 m"???

Após análise mais detalhada desse contrato, vcrifica-se também qiic o 
mesmo foi redigido como se os índios Xikrim estivessem contratando a MADEIREIRA 
BANNACH LTDA. para a simples retirada da madeira existente em sua Área (um contrato 
de mera prestação de serviços). No entanto, basta que se atente para as cláusulas 5* e 6- do 
mesmo, para que o caráter de contrato de venda dc madeira venha à tona, desnudando a 
intenção de maquiá-lo com a contratação da Ré para apenas realizar um serviço - mero 
artifício usado para burlar qualquer tipo dc eventual fiscalização.

A  cláusula 5" do mencionado contrato assegura à Ré BANNACH, du
rante 0 prazo de vigência do mesmo (cinco anos), exclusividade para a exploração da 
madeira existente na Área Xikrim . Enquanto isso, a cláusula 6" estabelece que à madeireira 
Ré caberá 50% (cinqüenta por cento) do total das madeiras retiradas da Area Xikrim, 
como forma dc pagamento pelo seu trabalho (sic), sendo que os 50% (cinqüenta por 
cento) restantes serão comprados pela mesma, também em regime dc exclusividade.

Deixando de lado as considerações sobre a perniciosidade de tais clá
usulas, é evidente que elas não tratam dc prestação de serviço. Isto afirmamos com base no 
Alt. 85 do Código Civil Brasileiro e no magistério do jurista CAIO  MÁRIO DA SILVA PEREIRA, 
para quem "nas perquirições da vontade não poderá o intérprete vincular-se, por exemplo, 
à designação adotada pelas partes para o seu contrato (nomen ;ur/s), mas cumpre prender- 
se ao tipo contratual efetivamente adequado ao negócio que realizou." (/n "Instituições de 
Direito C ivil", Edição Universitária, Volume III, Editora Forense, 1" edição, pág. 36).

Em 03 de junho de 1991, é assinado um aditivo ao contrato celebrado 
entre os índios Xikrim e a BANNACH, por meio do qual se inclui a Ré EXPORTADORA 
PERACHI LTDA. como contratante, para efeitos dc recebimento da madeira extraída e de
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sua respectiva compra (Doc. 20). Tal aditivo, na realidade, teve por fim apenas obter o 
consentimento formal dos índios Xikrim sobre um acerto já realizado pelas mesmas Rés em 
19 de janeiro de 1991 (Doc. 21). Por meio deste acerto, a BANNACH transferiu à PERACHI, 
pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, os pretensos direitos assinalados 
àquela pelos índios Xikrim no contrato firmado em 31 de ju lho de 1989 (Doc. 19 já menci
onado). Essa "transferência de direitos" (sic) e as respectivas formas de pagamento são 
apresentadas neste documento sob o modelo da prestação de serviços, numa tentativa 
clara de mais uma vez esconder a finalidade real dos contratos celebrados.

Os mencionados contratos são ilegais, posto que a venda de madeira 
oriunda de terras indígenas é estritamente proibida por lei, como demonstraremos adiante. 
Outrossim, muito embora não pretendamos desenvolver tal discussão nos limites desta 
Ação, por descabida, estão os mesmos eivados de nulidades facilmente constatáveis, já 
que a lei repele porcomplelo a feitura de contratos leoninos (Arts. 115 ,116 ,1 .125  e 1.372 
do Código C ivil). Esclarecemos aqui que, por leonina:

..."se dirá a cláusula que, disposta em um contraio, tenha o objetivo de atri
buir a uma ou a algumas das parles contratantes vantagens desmesuradas em 
relação às outras, seja concedendo-lhes lucros desproporcionais em relação 
à sua contribuição contratual, cm face da contribuição também prestada pe
las demais partes, seja porque as isenta de quaisquer ônus ou responsabilida
des, somente se lhes outorgando direitos. É cláusula que também se considera 
iníqua. Quando a cláusula leonina resultar: a) da declaração de que todas as 
vantagens somente se atribuem a uma das partes; b) em que uma das partes 
fica isenta de qualquer responsabilidade nas perdas, a lei a considera nula e 
de nenhum efeito (Código Civil Brasileiro, art. 1.372)." (DE PLÁCIDO  E SIL
VA , /n"Vocabulário Jurídico", Edição Universitária, Editora Forense, Volume 
I e II, 3" edição, Págs. 440).

É imperioso notar, porém, que as madeireiras Rés tinham pleno 
conhecimento da ilegalidade de suas atividades. Senão vejamos a cláusula que fize
ram constar do contrato entre elas assinado em 19 de janeiro  de 1991 (Doc. 21 acima 
mencionado):

"Cláusula Décima: Ocorrendo a paralisação dos serviços ora contratados 
por determinação de autoridades competentes ou por decisão dos líderes da 
Comunidade XICRIN, a parte que primeiro tomar conhecimento do fato (CON
TRATANTE O U CONTRATADA) se obriga a comunicar a outra no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, contados do início da paralisação, através de Cartó
rio de Registro de Tílulos e Documentos, hipótese em que o presente contra
to será automaticamente rescindido, não cabendo à CO NTRATADA o direi
to de pleitear indenização por qualquer tipo de benfeitoria, bens, serviços ou 
despesas realizadas na empreitada", (grifos nossos)

Ora, quem contrata o que é lícito jamais estabelecerá esse tipo de 
cláusula, que por si só denuncia o caráter delituoso das atividades empreendidas pelas Rés 
na Área dos índios Xikrim, bem como a sua intenção premeditada de burlar a lei. Por que
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outro motivo haveriam as autoridades competentes de paralisar a extração de madeira da 
Área Indígena, se não íosse isso absolutamente ilegal?

Apesar disso e do conhecimento que detinham a FUNAI e o IBAMA 
sobre a existência dessa situação, as madeireiras Rés cortaram e retiraram ilegalmente mog
no e outras espécies de madeira de lei do interior da Área Indígena Xikrim do Rio Cateté 
durante os anos de 1989,1990,1991 e 1992, estando prontas a fazê-lo novamente no corren
te ano de 1993, caso medidas em contrário não sejam imediatamente adotadas, a íim de 
resguardar o meio ambiente daquela Área conlra os danos que lhe vêm sendo causados.

Além dos contratos acima citados, outra prova da atuação das madei
reiras Rés na Área Xikrim é o "Termo de Conclusão de Acerto", assinado entre elas em 02 
de outubro dc 1991, onde reconhecem terem extraído daquela Área, até a data em que foi 
firmado o acerto e somente naquele ano, o total de 11.607 m’ (onze m il, seiscentos e sele 
metros cúbicos} de madeira da espécie mogno (Doc. 22}.

Por outro lado, também está fartamente comprovado que a FUNAI c  o 
IBAMA tinham total conhecimento acerca das atividades das madeireiras Rés na região, 
[m  27 de setembro de 1989, o então administrador regional da FUNAI em Marabá, PA (que 
responde pela área onde se situa a Área Xikrim), José Ferreira Campos Júnior, referindo-se à 
exploração de madeira naquela Área, assim se manifesta em diferentes trechos do seu relato:

"- SOBRE A COM ERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA
É do conhecimento de todos que desde 1983/1984 os grupos Kaiapós do sul 
do Pará (os Xikrim pertencem ao grupo Kaiapó) veêm fazendo a garimpagem 
c exploração de madeira, sendo estas feilas em sua área, às vezes com o 
assentimento e acompanhamento da FUNAI e às vezes sem o mesmo (sic). 
Tomamos providências no sentido de coibir tal prática, fizemos missão com o 
IBAM Ae DPF Marabá, na área indígena Kateté visando paralisar a venda irregu
lar de madeira (relatório anexo 10), mas, sabemos que o madeireiro continua 
a retirar madeira ao arrepio da lei, solicitamos através da 4" SUER providên
cias no sentido de abrir processo contra a madeireira Bannach (anexo II).
A  situação é difícil, no entanto achamos que o papel da FUNAI deveria ser o 
de coibir tais práticas, visando preservar a integridade das comunidades in
dígenas do Sul do Pará, abrindo junto aos órgãos encarregados uma grande 
ação, para punir os culpados, processar madeireiros, em suma, mesmo indo de 
encontro às comunidades indígenas, paralisar totalmente as atividades ilegais 
hoje existentes como garimpagem e extração de madeira, visando inclusive 
a imagem da fundação que hoje, por mais esforço que façamos 6 sempre vista 
com reservas pela sociedade brasileira." (griíos nossos) - (Doc. 23).

Novamente, em 13 de outubro de 1989, por intermédio da Informa
ção n® 004/89, 0 Administrador Regional da FUNAI em Marabá comenta a situação da 
Área Xikrim , assim se referindo ao contrato assinado entre os índios e a Ré BANNACH:

"Achamos que tal prática é danosa ao Xicrin do Kateté, não trouxe até o 
presente e não trará para o futuro quaisquer benefícios, é totalmente ilegal e
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vergonhoso até para esta Fundação que tais práticas ocorram impunemente. 
Tomamos a liberdade de sugerir ao Sr. Superintendente Executivo Regional 
da 4" Região, que com base no próprio contrato assinado pela madeireira, 
nossos relatórios, fotografias, multa e laudo da apreensão do IBAMA, de 
imediato entre com uma ação contra essa madeireira, paralisando toda essa 
operação e exigindo indenização pelos danos causados à Reserva Indígena, 
pois toda a madeira retirada da área, está sendo derrubada por mais de 60 
homens que hoje depredam a área indígena com seus tratores e dezenas de 
moto serras, e sâo árvores com pleno vigor.
Esperamos que através de uma ação deste tipo cessem os constantes ataques 
de madeireiros às Comunidades Indígenas em nossa região e em lodo estado 
do Pará, bem como os danos causados ao patrimônio dessas comunidades e 
da União." (grifos nossos) - (Doc. 24).

Em 1990, a FUNAI, por intermédio de uma equipe de técnicos lotados 
na sua Administração Regional dc Marabá, realizou um amplo levantamento sobre os pre
juízos causados pela exploração madeireira à Área Indígena Xikrim do Rio Cateté, conse
guindo identificar um total de 599 árvores de mogno derrubadas, além de 13.813 hectares 
de floresta depredados pela abertura de estradas, ramais e arrastões no interior da Área, 
utilizados para a retiiada da madeira da mesma. 0  levantamento feito pela FUNAI, intitulado 
"RELATÓRIO SOBRE LEVANTAMENTO DE DANOS CAUSADOS À  ÁREA INDÍGENA DO 
KATETÉ, POR EXPLORAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA" (Doc. 25, cujo inteiro teor encontra- 
se em anexo), apresenta detalhadamente a extensão de cada um dos ramais e picadas 
abertas pela madeireiras Rés na Área Xikrim, bem como a quantidade de árvores de mogno 
retiradas de cada um deles, além do seu diâmetro, comprimento e volume em metros 
cúbicos. Também integra o relatório, um croqui contendo um "DEM ONSTRATIVO DA 
ÁREA DEPREDADA PELA MADEIREIRA BANNACH LTDA N AÁREA INDÍGENA KATETÉ".

Em 01 de outubro de 1991, por meio da Ordem de Serviço n- 347/91, 
o Superintendente Executivo Regional da FUNAI em lodo o estado do Pará, Salomão San
tos, designou o servidor daquele órgão, Raimundo Nonato Soares Holanda, para realizar 
viagem "com a finalidade de verificar as reivindicações dos índios Xicrins do Kateté, junto 
as Madeireiras Bannach e Perachi, em decorrência da retirada de madeira daquela área 
indígena por partedas mencionadas empresas" (grifos nossos) - (Doc. 26). Ainda no ano de 
1991, mais precisamente no dia 29 de novembro, o mesmo Superintendente Salomão San
tos, em telex dirigido à Coordenadoria de Patrimônio Indígena da FUNAI em Brasília, de
clara expressamente: "INFO USA MADEIREIRA PERACHI JAH EXPLORA ILEGALMENTE 
MADEIRA EM ÁREA INDÍGENA KATETEH, PODENDO A MESMA SER INQUIRIDA NA 
FORMA DA LEI..." (grifos nossos) - (Doc. 27).

Durante o ano de 1992, vários são os documentos da FUNAI que 
atestam ser esta conhecedora das ilegalidades cometidas na Área Xikrim, embora nenhuma 
providência efetiva tenha tomado no sentido de impor-lhes um termo íinal. Aos 30 de abril 
de 1992, o atual Administrador Regional da FUNAI em Marabá, Roberto Lima da Costa, no 
"RELATÓRIO SOBRE A EXPLORAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA NAÁREA INDÍGENA KATETÉ" 
(Doc. 28), dirigido ao Presidente daquele órgão, descreve uma série de fatos acerca da 
atuação das madeireiras Rés na Área Xikrim, que só confirmam os já relatados pela Autora:
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"Sr. Presidente,
Desde 1985, esta Administração vem lutando para evitar a exploração ilegal 
de madeira na Área Indígena Kateté. A  pressão por parte dos madeireiros e até 
mesmo pelos próprios índios, sobre a FUNAI, para que a mesma desse anuência 
para a referida exploração era muito grande. A  ponto de o Administrador 
(antecessor ao atual) receber inúmeras ameaças para que fizesse a liberação. 
Foi em 1989, que a situação se agravou, quando os representantes da Comu
nidade Indígena Xicrim do Kaletc ignorando a advertência do Administrador 
da FUNAI/Marabá, sobre a ilegalidade da extração de madeira em território 
indígena, firmaram um contrato de prestação de serviços com a Madeireira 
Bannach, cgc n- 05253010/0010, para a exploração de madeira da espécie 
florestal Mogno dentro da referida área indígena. Esse contrato, assinado no 
dia 31.07.89 pelo representante da Madeireira Bannach, pelos líderes Bemoty 
e Karangré Xicrim , assegurava à Madeireira a exclusividade na exploração de 
"mógno" por um período de 05 (cinco) anos, a contar da data de assinatura 
do contrato.
Em anexo segue uma cópia xerox do contrato supracitado."
..."Mesmo tomando conhecimento da ilegalidade do ato praticado na Reser
va Indígena, a Madeireira Bannach continuou a atuar na exploração de 
madeira e tendo aínda, acrescentado em 31.06.91 um Aditivo ao con
trato de 31.07.89, assinado peios representantes das Madeireiras Bannach 
e Perachi e pelos líderes BepM oty, Karangré, Bep KarolyeBepJara Xicrim." 
(grifos nossos)

Note-se que embora os servidores da FUNAI afirmem que têm lutado 
conlra a exploração ilegal de madeira na Área, o órgão indigenista, até o momento, nada 
fez além de meramente advertir os índios sobre a questão. Ao final do seu relatório, o 
Administrador da FUNAI cm Marabá mais uma vez solicita ao Presidente daquele órgão 
providencias para pôr íim à exploração ilega! de madeira na Área Xikrim:

"Diante do c|ue nós colocamos no presente relatório, sugerimos a essa Presi
dência, que envie "in loco" técnicos a fim de verificar o caso ern questão e 
tomar as devidas providências, para que os responsáveis pela exploração 
ilegal de madeira em terras indígenas sofram as consequências de seus atos,
visto estarem cientes das Leis que proibem o corte de madeira das florestas 
indígenas." (grifos nossos)

Cinco meses após o encaminhamento desse relatório ao Presidente da 
FUNAI, aos 09 de setembro de 1992, o mesmo Administrador dirige o ofício n - 121/ADR 
Marabá/92 ao Delegado da Polícia Federal cm Marabá, Sidney Seixas, solicitando a ado
ção das providências necessárias à "realização de diligência na Área Indígena Kateté", com 
0 fito de verificar a extração ilegal de madeira e de promover "a expulsão de quinze 
garimpeiros em atividade no Rio Aquiri, conforme os termos do radiograma n® 191/Kateté, 
de 08/09/92, cuja cópia segue cm anexo", (griíos nossos - Doc. 29). Vê-se, portanto, que, 
como nenhuma medida foi realmente implantada para proteger o patrimônio ambiental 
da Área Indígena Xikrim do Rio Cateté, além da agressão por parte das madeireiras Rés, a 
Área passou a ser alvo também da ameaça garimpeira.



A diligência acima mencionada foi afinal realizada, tendo o Departa
mento de Polícia Federal, por intermédio de sua Delegacia em Marabá, elaborado o 
"RELA TÓ R IO  DE M ISSÃO N® 068/92 - DPF. 2/MBA/PA", onde são feitas as seguintes 
afirmações:

"Percorremos as áreas onde as madeireiras haviam explorado árvores, do tipo 
mogno, constatando que há três anos tal atividade vem acontecendo...
. .. O  contrato é feito diretamente com os índios. As madeireireiras, digo ma
deireiras responsável pelos contratos com os índios são: BANNACH (ano 90 
e 91), PERACHI (ano 90,91 e 92)... (sic)" (grifos nossos) - (Doc. 30).

Por fim, referido relatório apresenta um dado, calcado em informa
ções fornecidas pelos próprios madeireiros da região, que atesta a extensão dos danos 
causados ao patrimônio ambiental da Área Xikrim petas madeireiras Rés:

"Segundo estatística, fornecida pelos madeireiros, já foram retirados aproxi
madamente 42.000 (quarenta e dois mil) metros cúbicos de madeira tipo 
M OGNO da Reserva XICRIM..." (grifos nossos).

VIM - DOS DANOS AMBIENTAIS: A FORMA DE ATUAÇÃO DAS RÉS 
MADEIREIRAS E A SITUAÇÃO ATUAL DA ÁREA

O  modelo de exploração de madeira na Área Indígena Xikrim do Rio 
Cateté tem como características a utilização de sobrevôos para identificação das áreas de 
concentração de mogno e outras espécies de madeira de lei, abertura de centenas de qui
lômetros em ramais clandestinos para possibilitar o acesso àquelas áreas, bem como o 
escoamento do produto, e mobilização de uma extensa cadeia de atores e intermediários 
para efetuarem o corte e a retirada da madeira propriamente dita. Outra característica é a 
atuação sazonal das madeireiras Rés, de acordo com o regime de chuvas e de seca na região. 
Anualmente, de outubro a maio, o período invernoso na Amazônia inviabiliza as ativida
des daquelas empresas, que atuam intensamente na região durante os meses restantes.

No caso em tela, a atuação das madeireiras Rés tem causado enorme 
depredação do patrimônio ambiental. Pode-se visualizar a existência de inúmeros ramais e 
os danos deles resultantes, peta simples observação da imagem de satélite (Doc. 31) elabo
rada pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), com leitura em over/a/feita pelo Centro 
Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI), que tomou por base os dados do "Re
latório sobre levantamento de danos causado à Área Indígena do Kateté, por exploração 
ilegal de madeira" (Doc. 25 já mencionado), bem como as indicações da antropóloga 
Isabelle Giannini, a qual participou da elaboração do estudo sobre o patrimônio florestal 
daquela área (Doc. 6 também citado anteriormente).

O  documento apresentado pelo administrador regional da FUNAI à 
Procuradoria da República em Belém, que se refere tão somente aos danos causados 
pela M adeireira Bannach Ltda. na Área X ikrim , levantados pelo órgão indigenista alé 
o final de janeiro de 1990, reflete, ainda que precariamente, a gravidade de toda a 
situação (Doc. 32):
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"Em síntese, os danos causados foram os seguintes:
1) 599 árvores de Mogno derrubadas.
- Esse número é correspondente ao número de tocos encontrados serrados à 
motoserras a aproximadamente 4 meses, que correspondem ao número de 
árvores derrubadas. Destas árvores ainda foram deixadas no interior da reser
va, 412 toras que correspondem a 1851,46 m".
2) Área depredada por estradas, ramais e arrastões: 130,5 ha."

Além das centenas de kilometros de mata destruídos pela construção 
dos ramais clandestinos no interior da Área, à vista dos números diagnosticados acima, 
havemos que imaginar a grandiosidade do impacto subjacente ao modelo de corte e trans
porte da madeira empregado, que danifica larga extensão do entorno das árvores derruba
das, conforme já explicado nesta inicial. Acrescente-se a isso o fato de que as madeireiras 
Rés, ao extraírem madeira da Área Xikrim, chegam ao requinte de coletar sementes e 
inutilizar árvores dc mogno que apresentem algum defeito que possa colocá-las fora do 
padrão comercial de exportação (dados do dossiê "O  Ouro Verde das Terras dos índios", 
citado anteriormente - Doc. 4). Considere-se, então, tudo isso multiplicado pelo número de 
anos em que as madeireiras Rés vêm atuando ilegalmente na Área em questão.

Note-se, por fim, que, como não podia deixar de ser, os impactos da 
exploração madeireira se fazem sentir em todo o ecossistema daquela Área, incidindo 
gravemente sobre a fauna da região, que tem experimentado uma redução brusca de seus 
contingentes nos últimos anos. Este fato repercute diretamente sobre as condições de sobre
vivência dos índios Xikrim, que têm na caça uma de suas principais fontes de alimentação.

IX - DO DIREITO

1. O  C A R Á T E R  A M B IE N T A L  D O S  BEN S A T IN G ID O S

A) Da proteção constitucional à Floresta Amazônica

As áreas devastadas pelas madeireiras Rés integram a Floresta Amazô
nica brasileira, expressamente protegida pela Constituição:

"Art. 225
§4® - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos natu
rais". (grifos nossos)

A par da proteção ambiental genericamente estabelecida no Art. 225, 
caput, da Constituição Federal, quis o Constituinte assegurar garantia especial a determina
dos ecossistemas, dada a sua peculiar biodiversidade e importância para o patrimônio 
genético do país. Ora, essa proteção especial estabelecida pela Constituição no tocante à 
Floresta Amazônica brasileira, encontra-se em pleno vigor, já que existe lei ordinária regu
lando a matéria, que, embora preexistente à própria Constituição de 1988, foi por ela
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plenamente recepcionada. No caso, trata-se do Código Florestal (Lei n® 4.771, de 15 de 
setembro de 1965), que dispôe expressamente:

"Art. 15 - Fica proibida a exploração sob forma empírica das florestas primi
tivas da bacia amazônica, que só poderão ser utilizadas em observância a 
planos técnicos de condução e manejo a serem estabelecidos por ato do Po
der Público, a ser baixado dentro do prazo de um ano." (grifos nossos)

Note-se que por "florestas primitivas", entende o Código Florestal aque
las florestas naturais (não-plantadas) de determinada região ou área. Estando a Área Indíge
na Xikrim do Rio Cateté localizada na região Amazônica, a floresta e demais formas de 
vegetação naturais existentes no seu interior estão abrangidas e, portanto, amparadas pela 
proteção expressa nos dispositivos acima citados.

B) Da necessidade de Estudo de Impacto Ambiental

Já foi dito, repetidas vezes, que as áreas indígenas estão sujeitas ao 
regime de preservação permanente. Ainda que não estivessem, entretanto, a exploração dc 
seus recursos florestais só poderia ser realizada mediante o cumprimento das exigências 
legais. Entre elas, está a elaboração de estudo prévio de impacto ambiental, determinada 
pela Constituição Federal (Alt. 225, IV) para atividades causadoras de degradação ambien
tal e regulamentada pela Resolução CONAM A n® 001, de 23/01/86:

"Art, 2® - Dependerá de elaboração de estudo de Impacto ambiental e res
pectivo relatório de impacto ambiental - R IM A ...:
X IV  - exploração econômica de madeíra ou de lenha em áreas acima de 100 
hectares ou menos, quando atingir áreas significativas em termos percentuais 
ou de importância do ponto de vista ambiental." (grifos nossos)

Ora, como afirmamos ao tratar da descrição da Área Indígena Xikrim 
do Rio Cateté, a sua superfície éde 439.150,5452 (quatrocentos c trinta e nove m il, cento 
e cinqüenta hectares, cinqüenta e quatro ares e cinqüenta e dois centiares), estando, por
tanto, abrangida pela disposição legal acima transcrita, que obviamente também não foi 
levada em consideração pelas madeireiras Rés.

C) Da inclusão do mogno (Swietenia macrophylla) na lista de espécies 
ameaçadas de extinção do Ibama

É de se destacar ainda que a espécie florestal mais atingida pela ação 
predatória das madeireiras Rés, como já dissemos, é justamente o mogno ("Swietenia 
macrophylla"), já incluído na "Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas dc 
Extinção", aprovada pela Portaria do Presidente do IBAMA n® 06-N, de 15 de janeiro de 
1992 (Doc. 34).

De acordo com a Sociedade Botânica do Brasil, responsável pelos 
estudos científicos que levaram à aprovação, pelo IBAMA, da Lista citada acima, o mogno 
está entre as espécies "em perigo", ou seja, "cujos números foram reduzidos a um nível
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crítico" e "cujos habitais foram tão drasticamente reduzidos que estão sujeitos a um 
perigo imediato de extinção". Embora ainda existam reservas significativas inexploradas 
de mogno em outras partes do território nacional, a espécie se extingue rapidamente em 
todas as áreas onde se dá a sua exploração predatória.

A  Constituição Federal, em seu ailigo 225, VII, veda todas as práticas 
que coloquem em risco a função ecológica da flora e da fauna ou provoquem a extinção de 
espécies. É exatamente o que está ocorrendo na Área Indígena Xikrim do Rio Cateté, cuja 
exploração clandestina e desmedida ameaça uma das últimas reservas dessa espécie e, 
conseqüentemente, a própria sobrevivência do mogno brasileiro.

2 . D A  P R O T E Ç Á O  C O N S T IT U C IO N A L  Á S T E R R A S  IN D ÍG E N A S

Conforme já salientamos anteriormente, a Área Indígena Xikrim do 
Rio Cateté se encontra homologada por Decreto do Presidente da República (Doc. 5). Isso 
significa que todo o processo necessário ao seu reconhecimento oficial como terra indíge
na encontra-se inteiramente concluído na forma da lei. O  Art. 19, caput, do Estatuto do 
índio (Lei 6.001/73) estabelece as diretrizes para esse processo:

"Art. 19 - As terras indígenas, por in iciativa e sob orientação do órgão 
federal de assistência ao índio, serão administrativamente demarcadas, 
de acordo com o processo estabelecido em decreto do Poder Executivo."
(grifos nossos)

É, então, o Decreto n® 22, de 04 de fevereiro de 1991, que regulamen
ta 0 Estatuto do índio neste aspecto, estabelecendo o processo administrativo de demarca
ção das terras indígenas. Trata-se de um processo longo, composto por diversas etapas, que 
vão desde a identificação dos limites das áreas a ser promovida pelos técnicos do órgão 
indigenista, até a decisão do Ministro da justiça, que declara o caráter indígena de determi
nado território, determinando seja o mesmo demarcado fisicamente e interditado ao trânsi
to de não-índios. O  Art. 9® desse Decreto estabelece, então, o passo final do processo 
administrativo:

"Art. 9® - A  demarcação das terras indígenas, obedecido o processo adminis
trativo deste Decreto, será submetida à homologação do Presidenie da Repú
blica." (grifos nossos)

Assim , já estando a Área Indígena X ikrim  homologada, resta 
incontroverso o direito à sua proteção, a ser prestada pelos órgãos públicos competentes. 
Ressalte-se o fato dessa proteção às terras indígenas merecer inclusive estatura cons
titucional, posto que, as Constituições brasileiras, desde a de 1934, reconhecem aos índi
os a posse dos territórios por eles habitados. Dispunham elas, verbis:

Constituição dc 1934
"Art. 129 - Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem 
permanentemente localizados, sendo-lhes no entanto, vedado aliená-las."
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Constituição de 1937
"ArI. 154 '  Será respeitada aos silvícolas a posse das terras em que se achem 
localizados em caráter permanente, sendo-lhes, no entanto, vedado 
aliená-las".

Constituição de 1946
"Art. 216 - Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se achem 
permanentemente localizados, com a condição de nào a transferirem."

Constituição de 1967
"Art. 186 - É assegurada aos silvícolas a posse permanente das terras que 
habitam e reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos natu
rais e de todas as utilidades nelas existentes".

Emenda Constitucional n - 1 /69
"Art. 1 9 8 -As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos termos em 
que a lei federal determinar, a eles cabendo a sua posse permanente e ficando 
reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas e de todas as 
utilidades nelas existentes".

Constituição de 1988
"Art. 231, capuf-São reconhecidos aos índios sua organização social, costu
mes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fa
zer respeitar todos os seus bens." (grifos nossos)

Assim, a atual situação de agressão ao patrimônio ambiental da Área 
Indígena Xikrim do Rio Cateté por parte das madeireiras Rés, corroborada pela omissão dos 
órgãos públicos em oferecer-lhe a devida proteção prevista cm norma vigente, constitui 
ofensa à ordem constitucional do Estado brasileiro, visto que violado está o seu pilar de 
sustentação - a Carta Magna.

3 . D O  R EG IM E  D E P R E S E R V A Ç Á O  PERM A N EN TE

O  Código Florestal (Lei n® 4.771, de 15 de setembro de 1965) confere 
especial proteção às florestas existentes nas terras indígenas. Essa lei, em seu Art. 3®, 
alínea "g" e §2®, as considera florestas de preservação permanente, como veremos 
abaixo:

"Art. 3®- Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando assim 
declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegeta
ção natural destinadas:
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
§2® - As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regi
me de preservação permanente (lelra g) pelo só efeito desta Lei." (grifos 
nossos)



Ou seja, nos termos dessa lei, a floresta e todas as demais formas de 
vegetação natural existentes na Área Indígena Xikrim do Rio Cateté sâo de preservação 
permanente, só sendo admitida a sua exploração, sob qualquer forma, com a prévia 
autorização do Poder Executivo Federal, desde que esteja presente o interesse social 
ou seja a mesma de utilidade pública, de acordo com Art. 3° §l®do mesmo dispositi
vo legal:

"§1 ® - A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só 
será admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando 
for necessária à execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilida
de pública ou interesse social." (grifos nossos)

É indiscutível ser a Área Xikrim um bem integrante do Patrimônio Indí
gena, posto estar devidamente reconhecido o seu caráter indígena em Decreto homoiogatório 
expedido pelo Presidente da República, conforme já mencionado nesta inicial (Doc. 5). 
Além disso, o Art. 39 do Estatuto do índio (Lei n® 6.001, de 19 de dezembro de 1973) 
expressamente confere à Área Xikrim essa condição:

"Art. 39 - Constituem bens do Patrimônio Indígena:
I - as terras pertencentes ao domínio dos grupos tribais ou comunidades indí
genas;
II - 0  usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades existen
tes nas terras ocupadas por grupos tribais ou comunidades indígenas e nas 
áreas a eles reservadas."

Sendo assim, a exploração dos recursos florestais na Área Xikrim por 
parte das madeireiras Rés é atividade totalmente contrária à lel, que afronta por completo 
a proteção especial a eles dispensada pela legislação brasileira.

Além disso, ao explorarem ilegalmente a Área Xikrim, as madeireiras 
Rés causaram sérios danos à vegetação natural situada às margens do rio Cateté, cujas 
águas banham toda a sua extensão. Note-se que a vegetação localizada ao longo dos rios, 
denominada pela doutrina do direito ambiental "mata ciliar", pela proteção que oferece às 
diversas formas de recursos hídricos, é também considerada objeto de preservação perma
nente pelo Código Florestal:

"Art. 2® - Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta 
Lei, as florestas e demais formas dc vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'âgua desde o seu nível maís alto 
em faixa marginai cuja largura mínima se ja :..." (grifos nossos)

A destruição dessa vegetação situada às margens do rio Cateté, que 
mais uma vez faz da legislação ambiental letra morta, pode ser verificada pelo exame das 
fotografias juntadas a esta peça vestibular (Doc. 33), onde aparecem longas faixas de terra 
desmatada, que, inclusive, causaram a queda de barreiras (fotos 1 e 2), bem como a aber
tura de ramais às margens daquele rio, facilitando a retirada da madeira explorada ilegal
mente (foto 3).
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4 . D A  IL E G A L ID A D E  D A  E X P LO R A Ç Ã O  DE M A D E IR A  EM  T E R R A  IN D ÍG E N A

A autora faz questão de salientar, reiteradas vezes, que o corte das 
florestas existentes nas áreas indígenas é expressamente proibida pelo Código Florestal (Lei 
4.771, de 15 de setembro de 1965, art.3®, §2®), que considera como de preservação perma
nente as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas a manter o ambiente 
necessário à vida das populações indígenas.

A  exploração predatória realizada pelas madeireiras Rés viola ainda a 
Constituição Federal (Art. 231, §§2® e 6®), que estabelece o usufruto exclusivo por parle 
dos índios sobre as riquezas naturais de suas terras e a nulidade de quaisquer atos que 
tenham por objeto a exploração dessas riquezas.

Portanto, são absolutamente ilegais não só a exploração madeireira 
como também a abertura de ramais dentro de áreas indígenas, que possibilitam a invasão e 
dilapidação dos recursos naturais e ambientais nelas existentes. Sendo as terras indígenas 
bens inalienáveis e indisponíveis da União Federal (Art. 20, XI e 231, §4® da Constituição), 
a sua devastação ambiental é uma flagrante agressão ao patrimônio público. A este respei
to, é importante atentar para disposições expressas em nosso Código Penal:

'Dano
Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.

Dano Qualificado
Parágrafo único - Se o crime é cometido:
III - contra o patrimônio da União, Eslado, M unicíp io ,... (grifos nossos)

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e muita, além da 
pena correspondente à violência."

"Alteração de Local Especialmente Protegido
Art. 166 - Alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto de local 
especialmente protegido por lei.

Pena - detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, ou multa."

Além disso, em sendo as terras indígenas bens da Uniào e estando 
suas florestas especialmente protegidas por lei, o Código Florestal também prevê a respon
sabilidade penal de seus agressores:

"Art. 26 - Constituem contravenções penais, puníveis com três meses a um 
ano de prisão simples ou multa de um a cem vezes o salário-mínimo mensal 
do lugar e da data da infração ou ambas as penas cumulalivamente:
a) destruir ou danificar a floresta considerada de preservação permanente, 
mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas 
estabelecidas ou previstas nesta lei;
b) cortar árvore em florestas de preservação permanente, sem permissão da 
autoridade competente;" (grifos nossos)
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Como se vê, a conduta dos responsáveis pelas madeireiras Rés, lesiva 
ao meio ambiente e ao patrimônio público, constitui não apenas ilícito civil MAS TAM
BÉM ILÍCITO PENAL, devidamente previsto e punido pela legislação brasileira.

5 . D A  IL E G A L ID A D E  D O S  C O N T R A T O S  D E V E N D A  DE M A D E IR A

Através dos contratos assinados entre as madeireiras Rés e os índios, 
como já dissemos, aquelas tentaram descaracterizar a venda de madeira do tipo mogno da 
Área Indígena Xikrim do Rio Cateté. No entanto, nos termos do Artigo 82 do Código Civil, 
aqueles contratos, de antemão, não têm qualquer validade jurídica, pois seu objeto é ilícito 
- as florestas que integram o patrimônio indígena não podem ser objeto de negócio por 
estarem expressamente protegidas por lei.

Tais contratos são, entretanto, uma prova irrefutável das gravíssimas 
infrações ambientais praticadas pelas Rés. Mais do que isso, são a confissão, por parte das 
empresas madeireiras, de que extraíram, no mínimo, 80.000 m" de mogno de florestas 
sujeitas ao regime de preservação permanente (20.000 m̂  a cada ano, desde o início da 
vigência dos contratos em 1989).

A  Constituição Federal, promulgada em outubro de 1988 e portanto, 
já em vigor à época da assinatura até mesmo do primeiro contrato de que ora tratamos, 
dispõe expressamente que:

"Art. 231
§2® - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua pos
se permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos 
rios e dos lagos nelas existentes.

§6® - Sâo nulos e extintos, nào produzindo efeitos jurídicos, os atos que te
nham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere 
este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios c dos 
lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, 
segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a 
extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na for
ma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé." (grifos 
nossos)
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claro:
O  Estatuto do índio (Lei 6.001/73), por sua vez, não poderia ser mais

"Art. 18 - As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de 
qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse 
direta pela comunidade Indígena ou pelos silvícolas.
§1® - Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou 
comunidades indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim 
como de atividade agropecuária ou extrativa." (grifos nossos)



Vê-se, portanto, que os índios têm o usufruto exclusivo das riquezas 
naturais existentes em suas terras e não pode a FUNAI, sob qualquer pretexto ou justifica
tiva, admitir que terceiros as explorem em detrimento do meio ambiente e do patrimônio 
público. Os contratos de venda de madeira oriunda de terras indígenas, como os do caso 
em tela, são nulos de pleno direito.

Tais contratos, entretanto, demonstram claramente que a depredação 
ilegal do patrimônio público e os crimes ambientais são práticas freqüentes e reiteradas das 
madeireiras Rés que, até o momento, permanecem absolutamente impunes, e já conta
ram, inclusive, com o beneplácito do próprio órgão tutor dos interesses indígenas, a FUNAI, 
e do órgão de proteção ambiental, o IBAMA, que se omitiu no caso. Esses contratos - 
repita-se ainda uma vez - são, acima de tudo, a confissão das gravíssimas infrações ambi
entais praticadas pelas madeireiras Rés. São a confissão de que di lapidaram e devastaram o 
patrimônio público, cortando, somente no ano de 1989,599 árvores de terras públicas, isto 
é, de domínio da União Federal.

Não fosse somente a flagrante ilegalidade desses contratos, é impor
tante que se tenha uma noção do efeito nocivo dos mesmos sobre os índios. Para tanto, 
basta que se examine a "Ficha de Controle" contendo a relação dos valores declarados pela 
madeireira Ré Exportadora Perachi, como tendo sido aqueles supostamente gastos com a 
sociedade indígena Xikrim (Doc. 35).

Nessa ficha, verifica-se que a madeireira Ré atendia aos índios por 
meio do pagamento de bens de consumo, permitindo um fluxo constante de dinheiro que 
os mantinha, em verdade, sob sua completa dependência. Por exemplo, num período de 
apenas seis meses do ano de 1991, é possível notar que a Re Exportadora Perachi declara 
ter dispendido o valor de US$ 566.193,00 (quinhentos e sessenta e seis mil, cento e noven
ta e três dólares) com a compra de bens. Entretanto, não se sabe se os índios Xikrim tinham 
conhecimento dos valores declarados pela mesma, ou, muito menos, controle sobre esses 
em relação ao valor real de cada bem adquirido. Isso para não falar que, em momento 
algum, qualquer crédito é registrado cm favor dos índios pela retirada da madeira de suas 
terras, transformando-os em eternos devedores.

Infelizmente, a verdade é que a compensação pelos valores declara
dos, sejam eles corretos ou não, tem sido cobrada pelas madeireiras Rés com sobras: a 
exploração predatória da Área Indígena Xikrim do Rio Cateté, sobre a qual os índios não 
têm sequer condições de exercer algum tipo de controle, e o estágio atual de degradação 
do seu patrimônio ambiental são o triste retraio do resultado final dessa operação.

É certo, porém, que não pretende a Autora discutir, no âmbito de uma 
ação civil pública, os danos patrimoniais causados à sociedade indígena Xikrim , detentora 
do direito de usufruto exclusivo sobre as riquezas naturais existentes em suas terras. Os 
danos de natureza patrimonial poderão ser objeto de competente ação indenizatória, a ser 
proposta pela própria sociedade indígena Xikrim, caso tencione ressarcir-se dos prejuízos 
que lhe foram causados portais contratos, leoninos e ilegais.

0  que se pretende, por meio da presente Ação, é tão somente respon
sabilizar as Rés peios danos causados ao meio-ambiente e ao patrimônio público. De
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acordo com a Lei 6.938/81, o meio ambiente constitui "patrimônio público a ser necessa
riamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo" (Art. 2-, I). Ainda segundo 
a Constituição Federal, Artigo 225, o "meio ambiente ecologicamente equilibrado" consti
tui "bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade da vida". Por isso mesmo, 
constitui direito legítimo e inquestionável da Associação Autora buscar a responsabiliza
ção das Rés pelos danos que causaram ao meio ambiente e a terras públicas.

6 . D A  R E S P O N S A B IL ID A D E  D A S  EM PRESAS M A D E IR E IR A S  P ELA  
R E P A R A Ç Ã O  D O S  D A N O S  A M B IE N T A IS

A Constituição Federal dispõe expressamente:

"Art. 225, §3® - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambi
ente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos cau
sados." (grifos nossos)

A Lei 6.938/81, que regulamenta a política nacional referente ao meio 
ambiente, assim estabelece:

"Art. 4® - A  Política Nacional do Meio Ambiente visará:
V ll - à imposição, ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e/ou 
indenizar os danos causados e ao usuário da contribuição pela utilização de 
recursos ambientais com fins econômicos."

"Art. 14
§1®- Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor 
obrigado, independentemente de existência dc culpa, a indenizar ou reparar 
os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua ativida
de ..." (todos os grifos são nossos)

Vê-se que a lei brasileira deixa claro que a aplicação de penalidades 
administrativas não exclui a reparação de danos ambientais determinada pelo Poder ju
diciário. Foi estabelecida ainda a responsabilidade objetiva pela reparação de danos ambi
entais, istoé, independentemente de verificação de culpa. Nos dizeres do jurista TOSHIO  
MUKAl:

"Portanto, segundo esse texto, o poluidor é obrigado a indenizar ou reparar 
os danos que causar ao meio ambiente, e a terceiros, desde que tanto o meio 
ambiente como os terceiros deverão ser afetados por sua atividade. Tudo isso 
sem indagação da existência ou não de culpa do poluidor." (grifos nossos - in 
"Direito Ambiental Sistematizado", Forense Universitária, 1" edição, pág. 60).

Como se vê, há responsabilidade pela reparação dos danos ambien
tais causados ao patrimônio da União Federal, e esta independe inclusive de comprova
ção de culpa. Para a responsabilidade objetiva, importa unicamente que os réus causaram, 
com suas atividades, seríssimos danos ambientais, fato que, no caso em tela, é comprova

X IK R IM  DO C A T ET É  473



474 X IK R IM D O C A T E T É

do pelos fartos e extensos relatórios da FUNA! e da Polícia Federal já mencionados, além 
dos próprios contratos assinados pelas madeireiras Rés.

Saliente-se ainda que a responsabilidade das madeireiras Rés pela 
recomposição ambiental das áreas por elas desmatadas é solidária, respondendo as mes
mas por uma obrigação comum e indivisível. A abertura e utilização sistemática de ramais 
e a devastação dos recursos naturais das terras indígenas constituem danos insuscetíveis de 
divisão, e, portanto, ensejam responsabilidade conjunta, ou solidária. Como ensina JOSÉ 
DE AGUIAR DIAS:

"A indivisibilidade do dano, portanto, pode aparecer como conseqüência da 
dificuldade de fixar o montante do prejuízo atribuível a cada um, operando a 
fusão dos dois danos num só e único prejuízo. Seria na verdade injurídico 
beneficiar os autores do ato ilícito com a incerteza que só eles estão em 
condições de desfazer e uma vez que não haja outra solução capaz de aten
der ao imperativo da reparação ao lesado." (griíos nossos) - {in "Da Respon
sabilidade C iv il" , 6" edição, volume 2, pág. 514).

Portanto, não cabe à associação Autora o ônus de especificar a cota 
ou montante da reparação que compete a cada empresa madeireira, que atua ilegalmente 
na Area indígena Xikrim do Rio Cateté, sendo suficiente a comprovação inequívoca de que 
as mesmas exploram madeira de lei naquela Área.

Os danos ambientais provocados pelas madeireiras Rés são indivisíveis, 
já que se estendem sobre uma mesma e extensíssima área, e que os ramais ilegais existen
tes na Áreas Xikrim foram abertos conjuntamente pelas Rés, sendo por elas utilizados tam
bém em conjunto. Acrescente-se a isso o fato de que a exploração de madeira é realizada 
pelas Rés, de forma clandestina e desordenada, dentro do mesmo território indígena. São, 
portanto, ambas responsáveis, conjunta e solidariamente, pela reparação desses danos.

7 . D A  R E S P O N S A B IL ID A D E  D A  FU N A I P ELA  F IS C A L IZ A Ç Ã O  D A S Á R EA S  
IN D ÍG EN A S

Apesar de seus próprios relatórios denunciarem a invasão e depreda
ção ilegal dos recursos florestais indígenas, a FUNAI não tem cumprido o seu dever legal 
de proteger e fiscalizar as áreas indígenas de forma eficaz e permanente. Os relatórios de 
seus funcionários locais pedem providências urgentes e imediatas em relação ao voraz 
desmatamento realizado pelas madeireiras, mas não foi tomada, em nenhum momento, 
qualquer medida concreta que revertesse o grave quadro de espoliação e saque das terras 
Xikrim. O  órgão indigenista permanece omisso e inoperante frente ao constante assédio 
das madeireiras.

A  Lei n- 5.371, de 5 de dezembro de 1967, atribuiu à FUNAI as se
guintes finalidades: "garantir a posse permanente das terras habitadas pelos índios e o 
usufruto exclusivo dos recursos naturais e todas as utilidades nelas existentes" (Art. 1 ®, b - 
grifos nossos) e "exercitar o poder de polícia nas áreas reservadas e nas matérias atinentes 
à proteção do índio" (Art. 1®, VII).



já 0 Estatuto do índio, procurando garantir ao órgão indigenista condi
ções para o exercício de suas funções, dispõe, em seu Artigo 34:

"O órgão federal de assistência aos índios poderá solicitar a colaboração das 
Forças Armadas e Auxiliares e da Polícia Federal, para assegurar a proteção 
das terras ocupadas pelos índios e pelas comunidades indígenas."

Vê-se, portanto, que a FUNAI está se furtando ao cumprimento cie 
obrigações expressamente previstas em lei, ao permitir que prossigam a invasão e a depre
dação da Área Xikrim.

No caso em tela, além de encontrar-se por lei obrigada à proteger a 
Área Indígena Xikrim do Rio Cateté, a FUNAI ainda contava com uma fonte extraordinária 
dc recursos financeiros para desenvolver tal atividade. Isto porque, aquele órgão assinou, 
em 31 de julho de 1989, o Convênio n® 453/89 com a já mencionada sociedade de econo
mia mista Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), no qual se estabelece, entre outras coisas, 
que a CVRD iria "custear a criação de uma equipe de vigilância suprindo as necessidades 
de pessoal e equipamentos", para o "amparo protetório" daquela área indígena (§2® da 
Cláusula 4" do referido Convênio, cujo inteiro teor encontra-se em anexo - Doc. 36).

Esse Convênio, assinado em função de determinação expressa da Re
solução n® 331/86 do Senado Federal, teve como motivação principal a responsabilidade 
da CVRD cm face dos impactos ambientais causados pelos Programas Grande Carajás e 
Ferro-Carajás, por ela implantados. Tais impactos incidiram sobre a região sul do estado do 
Pará, atingindo principalmente a Área Xikrim, que sofreu as primeiras agressões ao seu 
patrimônio ambiental em função da construção da estrada PA-279, à qual já nos referimos 
anteriormente.

Como se vê, a FUNAI, apesar de dispor de base legal e apoio financei
ro específico para realização da tarefa de proteger o patrimônio ambientai da Área Indíge
na Xikrim do Rio Cateté, mostrou-se totalmente inepta e desidiosa quanto a bem cumprir 
suas obrigações.

8 . D A  R E S P O N S A B IL ID A D E  D O  IB A M A  P ELO  C U M P R IM E N T O  D A  LEI 
A M B IE N T A L

Tem sido igualmente omisso o IBAMA, que raramente cumpre os seus 
deveres legais de punir os infratores da legislação ambienta! e de garantir a observância dos 
princípios norteadores da Política Nacional de Meio Ambiente. O  Decreto n® 24, de 04 de 
fevereiro de 1991, que dispõe sobre as ações visando a proteção do meio ambiente em 
terras indígenas, em seus Artigos 2® e 4®, atribui ao IBAMA a responsabilidade pela "elabo
ração e execução" de projetos visando o "equilíbrio ecológico das terras indígenas". Os 
objetivos desses projetos são enumerados de forma clara:

"Art. 2®...
b) recuperação das áreas que tenham sofrido processo de degradação de seus 
recursos naturais;
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c) controle ambiental das atividades potencial ou efetivamente modificadoras 
do meio ambiente mesmo daquelas desenvolvidas fora dos limites das áreas 
que afetam;

Além disso, o IBAMA é o órgão executor da política ambiental do 
país, de acordo com o Decreto n® 97.946, de 11 de julho de 1989:

"Art. 1® - O  Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA)... tem como finalidade formular, coordenar, executar e 
fazer executar a política nacional do meio ambiente e da preservação, con
servação e uso racional, fiscalização, controle e fomento dos recursos natu
rais renováveis, e especialmente:...
IV - promover e apoiar as ações relacionadas com a conservação e recupera
ção do solo em áreas degradadas;

X - fazer cumprir a legislação federal sobre meio ambiente e promover a 
fiscalização das atividades de exploração de florestas, flora, fauna silvestre e 
recursos hídricos, visando a sua conservação e desenvolvimento, bem como 
a proteção e melhoria da qualidade ambiental." (grifos nossos)

já a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, em seu Artigo 2®, estabelece 
que a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria c 
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, observados os seguintes princípios:

" ... Ill - Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;
IV - Proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;

VIII - Recuperação de áreas degradadas;
IX - Proteção de áreas ameaçadas de degradação." (grifos nossos)

Assim, pretende a associação Autora apenas que o MM. Juízo deter
mine ao IBAMA cumprir as suas atribuições institucionais e legais no que se refere à Área 
Indígena Xikrim do Rio Cateté, punindo, portanto, os infratores da legislação ambiental e 
aplicando-lhes as devidas sanções, tarefa da qual tem repetidamente se esquivado.

9 . D A  R E S P O N S A B IL ID A D E  D A  U N IÁ O  FED ER A L

Ressalte-se ainda a inércia e omissão da União Federal, a quem com
pete "proteger e fazer respeitar" todos os ben§ das comunidades indígenas (Art. 231,capi/f 
da Constituição Federal já citado) e assegurar proteção ao patrimônio público, já que as 
terras indígenas sâo bens de domínio da União (Art. 20, XI, da Constituição).

O  dever da União de proteger as terras indígenas e os recursos natu
rais nelas existentes é concorrente e supletivo ao do órgão indigenista, conforme estabele
cem a parte final do Art. 25 da Lei 6.001/73 ("sem prejuízo das medidas cabíveis que, na 
omissão do referido órgão, tomar qualquer dos Poderes da República") e o Artigo 36 do 
mesmo diploma legal:
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"Art. 36 - Sem prejuízo do disposto no artigo anterior (que atribui ao órgão 
indigenista o dever dc defender judicial e extra-judicialmente os direitos dos 
índios), compete à União adotar as medidas administrativas ou propor, por 
intermédio do Ministério Público Federal, as medidas judiciais adequadas à 
proteção da posse dos silvícolas sobre as terras que habitem." (parênteses e 
grifos nossos)

Saliente-se ainda que a Constituição Federal, em seu Artigo 23, esta
belece a competência da União Federal para "proteger o meio ambiente e combater a 
poluição em qualquer de suas formas" e "preservar as florestas, a fauna e a flora". Não 
resta dúvida, portanto, que, no caso em tela, também a União Federal tem se omitido 
quanto às suas obrigações legais.

X  - D A S  P R O V A S

Apesar de os fatos estarem provados pela documentação anexa à pre
sente, protesta a Autora pela produção de novas provas documentais, bem como de Iodas 
as dcinais em Direito admitidas, especialmente a testemunhal e pericial.

X I - D A  N E C E S S ID A D E  D E C O N C E S S Ã O  D E M E D ID A  L IM IN A R  IN A U D IT A  
A L T E R A  P A R S

Encontram-se presentes os requisitos para a concessão de medida 
liminar inaudita altera pars. O  direito aplicável à espécie é de uma clareza meridiana 
(fumus boni iuris) e está comprovado que o meio ambiente já vem sofrendo danos 
gravíssimos, irreversíveis e irreparáveis, e que estes danos pioram c se agravam a cada dia 
[periculum in mora).

A abertura de ramais clandestinos em áreas florestais constitui, por si 
só, seríssima infração ambiental, que possibilita outras atividades predatórias desenvolvi
das pelas madeireiras Rés e estimula o ingresso de terceiros não-autorizados na Área Indí
gena Xikrim do Rio Cateté.

Além de já ter sido o mogno (Swietenia Macrophylla King) incluído na 
Lista Oficial do IBAMA de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção - o que 
significa que a sua sobrevivência está ameaçada se persistir a sua exploração predatória, é 
certo que o reflorestamento da área já desmatada é extremamente difícil. Estudos desen
volvidos por especialistas revelam que as tentativas de cultivar o mogno não foram bem 
sucedidas até agora e a espécie apresenta um nível de regeneração natural muito baixo, 
sendo necessários no mínimo 40 anos para que as plantações de mogno alcancem a matu
ridade ("Conservação do Mogno: Situação e Perspectivas", Bruce Rodan, Adrian Newton, 
Adalberto Veríssimo, págs. 2, 8 e 9 - Doc. 37).

A  devastação das florestas de mogno existentes nas terras indígenas 
afeta e compromete diretamente todo o ecossistema regional. Como já vimos, pesquisas 
técnicas afirmam que para cada árvore de mogno retirada da floresta, uma área de aproxi
madamente 1.450 é completamente danificada. A devastação vai muito além do mog
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no extraído, atingindo cerca de 28 árvores de outras espécies no entorno de cada árvore 
de mogno retirada.

Portanto, a cada dia que passa, aumentam os desmatamentos, e as 
lesões irreversíveis ao patrimônio público e ao hábitat natural existente na Área Indígena 
Xikrim do Rio Cateté, sendo fundamental a adoção de medidas urgentes e imediatas.

Vale ressaltar que pelo fato dc, ao menos segundo o ponto-de-vista 
das madeireiras Rés, estarem ainda em vigor os contratos assinados entre as mesmas e os 
índios Xikrim, é certo que essas continuarão a explorar ilegalmente a Área em questão duran
te 0 ano de 1993. É importante frisar que, tendo em vista se aproximar o fim do período 
invernoso na Amazônia, que todo ano inviabiliza, de outubro a maio, este tipo de explora
ção na região, encontra-se muito próximo o momento em que as madeireiras Rés reiniciarão 
suas atividades escusas naquela Área. Ora, estamos justamente no final do mês de maio!

O  temor em face do aumento iminente da degradação ambiental é 
ainda agravado pelo enorme risco de que as madeireiras Rés, ao tomarem conhecimento 
da presente Ação, patrocinem a rápida extração de toda a madeira nobre restante na Área 
Xikrim. Dessa forma, a concessão de medida liminar inaudita altera pars justifica-se tam
bém pela possibilidade concreta de as madeireiras Rés, ao serem citadas, a tornarem inefi
caz (Art. 804 do Código de Processo Civil).

Neste sentido, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica, 
reconhecendo a necessidade de o ju iz , na ação c ivil pública, adiantar a prestação 
jurisdicional para evitar dano irreparável. Destaque-se recente pronunciamento cio TRF da 
1" Região, proferido em 15.09.92, ao julgar o Agravo de Instrumento n® 0118152 (Relator 
Juiz Eustáquio Nunes da Silveira):

" 1 . . .

2. Liminar satisfativa. Como na ação de que se trata pode-se cuidar, também, 
da proteção ao patrimônio público, ao meio ambiente e outros interesses 
difusos, é evidente que ocorrerá, às vezes, a necessidade de o juiz adiantar a 
prestação jurisdicional, para evitar dano irreparável. Pode-se, por exemplo, 
pedir a interrupção de uma obra danosa ao meio ambiente, ou de atividades 
de uma fábrica, ou a alienação de uma obra de grande valor estético, exigin- 
do-se, conforme as circunstâncias a pronta e eficaz intervenção do Judiciário. 
Para que se evite o fato consumado, impedido que estivesse o ju iz de adiantar 
a satisfação do pedido, a sua decisão íinal, se deferitória, seria, a mais das 
vezes, inócua, pela ocorrência de efeitos irreversíveis do ato ou fato impugna
do. Outra não pode ser a interpretação do artigo 12 da Lei 7.347, de 24.07.85, 
que prevê a concessão de mandado liminar, devendo ser conjugada com a do 
art. 4® da mesma lei, que estipula hipótese de ação cautelar, exatamente para, 
inclusive, evitar o dano ao meio-ambiente, ao consumidor, aos bens e direi
tos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e, agora, tam
bém a outros interesses coletivos e difusos...
... Se, ao contrário, o objeto da ação é o cumprimento de obrigação de fazer 
ou não fazer, é perfeitamente possível o adiantamento da prestação, para 
evitar-se o dano, aliás, outra interpretação retiraria, de vez, o escopo da lei, a
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sua ratio legis, porque ocorreriam situações em que seria impossível evitar-se 
0 dano, não fosse o poder cautelar do ju iz ..."  (grifos nossos)

XII - D A  IN D EN IZ A Ç Ã O

A Lei n® 7.347, de 24 de julho de 1985, que "disciplina a ação civil 
pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente", em seu Art. 3®, deter
mina que o objeto da condenação poderá ser pecuniário ou "o cumprimento de obrigação 
de fazer ou não fazer". No caso em tela, face a pluralidade dos que figuram no pólo passivo 
desta Ação e os diferentes graus de responsabilidade de cada um deles quanto aos danos 
causados ao ambiente da Area Indígena Xikrim do Rio Cateté, diversos serão os objetos 
pleiteados na condenação.

Não resta dúvida de que cabe ao IBAMA a obrigação de fazer a re
composição ambiental da área, o que decorre de disposição expressa de lei, conforme já 
devidamente demonstrado acima. No tocante às madeireiras Rés, porém, a condenação 
pedida há que consistirem indenização em dinheiro. E tal indenização deverá corresponder 
ao dobro dos ganhos por elas obtidos com a comercialização da madeira extraída ilegal
mente daquela Área Indígena, bem como daqueles valores dispendidos pelas mesmas para 
causar o dano, quais sejam, os custos da extração da madeira.

Ao fixar o custo da extração, além dos valores havidos em função da 
venda da madeira tendo por base o seu preço de mercado, devem eles ser computados em 
dobro, visto que a condenação no valor simples, teria o significado de um incentivo à lesão. 
A pena deve desestimular a lesão, além de repará-la. E, para reparar o dano, inegável é que 
o valor necessário tem que ser, no mínimo, o custo da extração que originou a lesão e os 
lucros que dela se originaram.

Ressalte-se, por último, que referida indenização deverá servir para 
custear os trabalhos de recomposição ambiental, na forma do Art. 13 da já mencionada Lei 
7.347/85.

XIII - D O S  P ED ID O S LIM IN AR E PRIN CIPAL

Em face dos fatos aduzidos, do fumus bonis iuris e do periculum in 
mora deles resultantese expostos de maneira destacada nesta inicial, com farta comprova
ção nos documentos que a instruem, impõe-se ao N ÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS o 
dever de requerer a esse douto Juízo Federal a CONCESSÃO DE M EDIDA LIM INAR IN AU 
D ITA AUTERA PARS, nos moldes previstos no Art. 12 da Lei n® 7.347/85, o que de fato 
requer para o fim de:

1. determinar à FUNAI e ao IBAMA que procedam à interdição
da Área Indígena Xikrim do Rio Cateté, vedando o ingresso de toda e qualquer 
pessoa física ou jurídica não autorizada em seu interior;

2. determinar à FUNAI e ao IBAMA que instalem postos de vigi
lância nos pontos em que os ramais e picadas abertos pelas madeireiras Rés



adentram a Área Indígena Xikrim do Rio Cateté, com o objetivo de impedir a 
realização de qualquer atividade ilegal de exploração do patrimônio ambien
tal daquela Área Indígena;

3. determinar à FUNAI e ao IBAMA que adotem, no cumprimen-
toda liminar, as medidas coercitivas cabíveis aos agressores da Área Indígena 
Xikrim do Rio Cateté, tais como lavratura de autos relativos às infrações lesi
vas ao ambiente, bem como apreensão dos produtos ilegais dela resultantes;

4. determinar à União que forneça à FUNAI e ao IBAMA todos os
meios materiais necessários ao cumprimento das atribuições acima referidas;

5. determinar que se oficie ao Departamento de Polícia Federai
para que preste à FUNAI e ao IBAMA toda a colaboração necessária ao bom 
cumprimento dessa liminar, com o fim de assegurar a proteção aos bens do 
patrimônio indígena, nos termos do Art. 231 da Constituição Federal;

6. determinar às Rés Exportadora Perachi Ltda. e Madeireira
Bannach Ltda. que se abstenham de praticar qualquer tipo de exploração 
ilegal dos recursos naturais integrantes do patrimônio ambiental da Area Indí
gena Xikrim do Rio Cateté; e

7. determinar o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento das
medidas acima requeridas para cada um dos Réus, sob pena de incorrerem 
nos crimes de desobediência, prevaricação ou outro apl icável à espécie, além 
da fixação de multa pecuniária diária a ser arbitrada por esse R. juízo, nos 
termos do Art. 11 da Lei n® 7.347/85.

Após a decretação e o fiel cumprimento da liminar, requer a C ITA 
ÇÃO  DOS RÉUS, por intermédio de seus representantes legais (o que deverá ser feilo 
através de carta precatória no caso das duas últimas Rés), para, se quiserem, contes
tar e se verem processados, sob pena de confesso. Requer, ainda, a INTIM AÇÃO DO 
M INISTÉRIO PÚ BLICO  FEDERAL para acompanhar todos os atos deste feito. E que, A FI
NAL, SEJA A M EDIDA LIMINAR TRANSFORMADA EM DEFIN ITIVA para que, como pedi
do principal:

a) seja determinado à FUNA! e ao IBAMA que realizem constan
te vigilância sobre a Área Indígena Xikrim do Rio Cateté, protegendo o seu 
patrimônio ambiental e coibindo toda e qualquer exploração ilegal dos seus 
recursos naturais;

b) seja determinado à FUNAI e ao IBAMA que mantenham os
postos de vigilância requeridos no pedido liminar até a conclusão dos traba
lhos de recomposição ambiental da Área Indígena Xikrim do Rio Cateté;

c) seja determinado ao IBAMA a elaboração e execução do pla
no de recomposição ambiental da Área Indígena Xikrim do Rio Cateté, a ser
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devidamente acompanhado pela FUNAI, nos termos do Decreto n® 24, de 04 
de fevereiro de 1991;

d) seja determinada à União fornecera FUNAI e ao IBAMA todos
os meios humanos e materiais necessários ao cumprimento das obrigações 
acima referidas, por dispor de todos os dados necessários e porque, em face 
deies, sua discricionariedade é limitada, sob as penas da lei;

c) sejam condenadas as Rés Exportadora Perachi Lida. e Madei
reira Bannach Ltda., solidariamente, ao pagamento de indenização no valor 
dos custos da extração da madeira e dos lucros resultantes de sua 
comercialização, contados em dobro, importância esta a ser apurada cm li
quidação dc sentença.

Finalmente, salienta a associação Autora que, de acordo com o Artigo 
18 da Lei n® 7.347/85, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos 
causados ao meio-ambiente, "não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorá
rios periciais e quaisquer outras despesas". Portanto, está o N ÚCLEO DE DIREITOS INDÍ
GENAS dispensado do adiantamento de quaisquer despesas processuais.

Atribuindo à causa o valor de Cr$3.000.000,00 (três milhões de cru
zeiros), requer, por último, sejaopedido julgado totalmente procedente, com a condena
ção dos Réus no pagamento de custas judiciais c honorários advocatícios.

Termos em que.
Pede Deferimento.

Brasília, 28 de maio de 1993.

RAIM UNDO SÉRGIO BARROS LEITÃO 
OAB/DF 10.841

ANA VALÉRIA NASCIMENTO ARAÚ jO  LEITÃO 
OAB/DF 10.918

JULIANA FERRAZ DA ROCHA SANTILLI 
OAB/DF 10.123
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Doc. 2: Aj;rnvo do NDi rcforcnto à questão da competência da 
liistiva Federai no Distrito Federal

EX C ELEN T ÍS S IM O  S E N H O R  D O U T O R  JU IZ  FED ER A L D A  12" V A R A  D A  
S E Ç Ã O  JU D IC IÃ R IA  D O  D IS T R IT O  FED ER A L

Ação Civil Pública
Processo n® 93.0006714-1

NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS, associação civil sem fins 
lucrativos, já qualificada nos autos acima epigrafados de Ação Civil Pública de Responsa
bilidade por Danos Causados ao Meio Ambiente que perante esse R. juízo move contra a 
UNIÃO FEDERAL, a FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO  (FUNAI), o INSTITUTO BRASI
LEIRO DO M EIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA) e outros, 
vem, regular e tempestivamente, por seus procuradores abaixo assinados, em face da R. 
decisão interlocutória de fls. 394 usque398, por intermédio da qual esse Juízo declinou de 
sua competência para processare julgar este feito em favor da Justiça Federal na capital do 
estado do Pará, requerer se digne Vossa Excelência em reconsiderar aquela decisão, e, 
caso assim não entenda, requer desde logo seja a presente recebida, nos termos da lei, 
especialmente dos artigos 522 e seguintes do Código de Processo C ivil, para imediata 
subida à instância superior, como recurso de

AGRAVO  DE INSTRUMENTO, 
com razões próprias em apenso.

Que, então, sc digne Vossa Excelência em receber e processar 
o recurso na forma da lei, determinando a formação do Agravo e intimando-se, oportuna e



regularmente, a Agravante para preparo. Para tanto, desde já indica as seguintes peças do 
processo a serem trasladadas:

a) a decisão interlocutória agravada, de fls. 394 usque 398 dos autos em 
pauta;

b) a certidão da respectiva intimação referente à decisão agravada, de fls.;

c) a petição inicial, de fls. 03 usque 54 dos autos;

d) a procuração outorgada pela Agravante às fls. 59 usque 60.

Formado o instrumento nos termos da lei, pleiteia a subida do 
recurso à instância superior do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1® Região, de acordo 
com o que dispôe o arligo 108, inciso II, da Constituição Federal.

Termos em que.
Pede Deferimento.

Brasília, DF, 14 de junho de 1993.

Raimundo Sérgio Barros Leitão 
OAB (DF) 10.841

Ana Valéria Nascimento Araújo Leitão Juliana Ferraz da Rocha Santilli
OAB (DF) 10.918 OAB (DF) 10.123

RAZÕES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
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Agravante: N ÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS 

Autos: n® 93.0006714-1

Origem: 12- Vara da justiça Federal no Distrito Federal

EGRÉGIO  TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, 
EMÉRITOS JULGADORES:

NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS, associação civil sem fins lucra
tivos, constituída em conformidade com a legislação civil, com seus atos constitutivos 
registrados em 01.12 .88, sob o n® 1574, no livro A , n® 02, do Cartório do 1® Ofício de



Registro C ivil das Pessoas Jurídicas do Distrito Federal (documentos em anexo), inscrita no 
CGC/MF sob 0 n® 03658093/0001-34, com sede em Brasília, no SHIS, Q i 11, Bioco K, 
sobreloja 65, vem, respeitosamente, deduzir AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a R. 
decisão interlocutória do MM. ju iz a quo, que declinou de sua competência para processar 
e julgar a AÇÃO  CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS AO 
M EIO AMBIENTE, COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE M EDIDA LIMINAR INAUDITA  
ALTERA PARS, proposta contra a UNIÃO FEDERAL, a FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍN
D IO  (FUNAI), 0 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS (IBAMA) e outros.

A  ora Agravante propôs a referida Ação para proteger o ambiente da 
Área Indígena Xikrim do Rio Cateté, que vem sendo alvo de agressões por parte de empre
sas madeireiras (que também figuram no pólo passivo da Ação), que exploram ilegalmente 
os recursos naturais nela existentes. A assim denominada Área Indígena Xikrim do Rio 
Cateté é reconhecida como de ocupação tradicional e permanente da Comunidade Indíge
na Xikrim , lendo sido inclusive o seu processo de demarcação administrativa homologado 
pelo Decreto presidencial n® 384, de 24 de dezembro de 1991 (publicado no Diário Oficial 
da União, edição do dia 26 de dezembro de 1991, Seção I, página 30553).

A  União Federal figura no pólo passivo dessa Ação visto competir a 
ela "proteger e fazer respeitar todos os bens das comunidades indígenas" (Art. 231, caput, 
da Constituição Federal), e assegurar proteção ao patrimônio público, já que as terras indí
genas são bens de domínio da União (Art. 20, XI, da Constituição). Além disso, o artigo 36 
da Lei n® 6.001 (Estatuto do índio), de 19 de dezembro de 1973, estabelece que "compete 
à Uniào adotar as medidas administrativas ou propor, por intermédio do Ministério Públi
co Federal, as medidas judiciais adequadas à proteção da posse dos silvícolas sobre as 
terras que habitem" (griíos nossos).

Da mesma forma, integram a lide em seu pólo passivo a FUNA! e o 
IBAMA, jáqu e  é de responsabilidade desses órgãos públicos federais, respectivamente, a 
proteção das terras indígenas e do patrimônio ambiental brasileiro, nos termos das Leis 
n® 5.371 , de 5 de dezembro de 1967 (que instituiu a FUNAI), em seu artigo 1®, n® 6.001/73 
(Estatuto do índio), artigo 34, n® 6 .938 , de 31 de agosto de 1981 (que estabelece a 
Política Nacional do Meio Ambiente), artigo 2®, e dos Decretos n® 97 .946 , de 11 de 
ju lho  de 1989 (que instituiu o IBAM A), em seu artigo 1®, e n®24, de 04 de fevereiro de 
1991 (que dispõe sobre as ações visando a proteção do meio ambiente em terras indíge
nas), em seus artigos 2® e 4®.

Foi precisamente por figurarem a União Federal, a FUNAI e o IBAMA 
no pólo passivo dessa Ação, que a mesma foi proposta perante a Seção Judiciária da Justiça 
Federal no Distrito Federal.

O  MM. ju iz a quo, entretanto, laborou em flagrante equívoco ao decli
nar, de ofício, de sua competência em favor do Juízo Federal no estado do Pará, onde se 
situa a Área Indígena Xikrim do Rio Cateté. Daí porque, irresignada com a R. decisão, se 
socorre do recurso de Agravo de Instrumento para reformá-la in totum, visando assim pros
seguir o feito junto ao juízo da 12" Vara da justiça Federa! no Distrito Federal.
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Com formal pedido de vênia, não pode a ora Agravante se conformar 
com a decisão interlocutória, provinda, sem sombra de dúvida, de culto e digno magistra
do. Todavia, neste caso, a decisão não deve ser mantida. Senão vejamos:

De imediato, denota-se que o MM. Juiz a quo  não poderia apreciar a 
questão da competência ex officio, posto não tratar-se o caso em tela de competência 
funcional, de natureza absoluta, como afirma em sua decisào, que se baseou no disposto 
no arligo 2- da Lei n® 7.347ISS  (que dispõe sobre a Ação C ivil Pública). Isto porque, a 
hipótese regulada pelo mencionado artigo 2®é de natureza territorial e não funcionai, para 
efeito da definição da competência.
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Para tanto, socorremo-nos da lição do Professor CELSO AGRÍCO LA
BARBI:

"CO N CEITO  DE COM PETÊNCIA TERRITORIAL - Nesta Secção III, dispõe o 
Código sobre os casos em que a competência é fixada pelo critério territorial, 
o qual, como já vimos no n® 501, re!aciona-se com determinado território, 
em que o órgão jurisdicional exerce sua função. As causas são, então, atribu
ídas aos juizes, não pela sua natureza, mas pela circunstância de coincidir 
algum elemento dela com a circunscrição territorial em que o Juiz tem com
petência. Esse elemento pode ser o domicílio do réu, ou do autor, a localiza
ção do bem, o local onde deve ser cumprida a obrigação, ou onde acontece 
o ato ilícito que fundamenta a ação e casos semelhantes.
Essa determinação tem em vista ora a maior comodidade para a defesa do 
direito do réu, ou do autor, ora a maior facilidade da prova; ea  competência 
assim regulada tem caráter relativo . .."  (in "Comentários ao Código de Pro
cesso C ivil", I vol. página 414, Editora Forense, 3" edição) - (griíos nossos)

Assim, apesar da afirmação do legislador de ser a competência do 
local do dano de natureza funcional, quis a lei da Ação Civil Pública tratar de competência 
territorial, de caráter relativo, portanto prorrogável. Nesse sentido, é o ensinamento do 
jurista PAU LO  DE BESSA ANTUNES, que afirma:

"Expostos os elementos fundamentais que regem o tema competência, neces
sário se faz seja analisada a competência judicial para processar e julgar as 
ações civis públicas. Parece-me, data venia, que a lei não foi muito íeNz ao 
abordar o presente assunto, senão vejamos:
a) a lei determina que a ação seja proposta perante o juízo com jurisdição 
sobre o local do dano;
b) a lei determina que o ju iz do local terá competência funcional para proces
sar e julgar 0 íeito.
Acredito haver uma contradição nos termos em que o legislador solucionou 
a matéria em tela. A hipótese prevista na letra a é, à toda evidência, de 
competência territorial. Como se sabe trata-se de competência prorrogável, 
por ser relativa. Quanto ao item b, este não guarda, data venia, qualquer 
relação com o primeiramente abordado, uma vez que é matéria substancial
mente diversa daquela que abre o art. 2®. Juridicamente há um grosseiro erro
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de conceituação, pois, de facto, o legislador misturou e confundiu os institu
tos da competência territorial e da competência funcional." (in "Curso de 
Direito Ambiental", páginas 140 usque 141, 1" edição, Editora Renovar) - 
(grifos nossos)

Isto que dizer, que não poderia o Juízo a quo ter declinado de sua 
competência, sem que um dos integrantes do pólo passivo da Ação tivesse arguido a sua 
incompetência, por meio de exceção, nos expressos termos do artigo 112 do Código de 
Processo C ivil:

"Argúi-se, por meio de exceção, a incompetência relativa."

Acrescente-se, ainda, que se há competência funcional no caso, é a 
da Justiça Federal para processar e julgar o feito, seja por nele figurar a União Federal 
como Ré (ex ratione personae) ou por versara  lide sobre direitos indígenas (exraf/one 
materiae), de acordo com o disposto nos incisos I e X! do artigo 109 da Constituição 
Federal.

Agora, a definição sobre qual Seção Judiciária integrante da justiça 
Federal é a competente para apreciar essa Ação, é que constitui matéria de competência 
relativa - prorrogável, e que não poderia ser conhecida pelo Juízo a quo ex officio. Para 
tanto, achamos oportuno trazer à colação a distinção feita por HUM BERTO TEODORO  
jlJN IO R , sobre competência do foro e competência do juiz:

"Flá que se distinguir a competência do foro da competência do juiz. Foro é 
0 local onde o juiz exerce suas funções. Mas no mesmo local podem funcio
nar vários juizes com atribuições iguais ou diversas, conforme a organização 
judiciária. Se tal ocorrer, há que se determinar, para uma mesma causa, pri
meiro qual 0 foro competente e, depois quai o Juiz competente.
Foro competente, portanto, vem a ser a circunscrição territorial (Seção Judici
ária ou Comarca) onde determinada causa deve ser proposta. E Juiz compe
tente é aquele, que deve tomar conhecimento da causa para processá-la e 
julgá-la." (in "Processo dc Conhecimento", página 176, 3" edição. Editora 
Forense) - (grifos nossos)

Na mesma linha segue o entendimento esposado pelo jurista MOACYR 
AMARAL DOS SANTOS, para quem:

"Não é suficiente estabelecer a competência segundo o critério objetivo 
porque juizes do mesmo tipo, com igual competência quanto à matéria c 
quanto ao valor, se encontram nas mais diferentes circunscrições judiciári
as: assim os juizes de direito que se distribuem pelas numerosas comarcas de 
cada Estado.
O  critério territorial, que advém do fato de serem os Juizes distribuídos por 
circunscrições territoriais, presta-se para dar resposta a essa pergunta." (in 
"Primeiras Linhas de Direito Processual C ivil", Vol. I, página 228,13" edição, 
Editora Forense) - (grifos nossos)
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Como se não bastassem os argumentos acima expendidos, a decisão 
ora Agravada afrontou a Constituição Federal, que assegura expressamente ao autor que 
propõe ação contra a União Federal, a escolha da Seção Judiciária da Justiça Federal onde 
pretende ajuizá-la. Dispõe a Lex Mater.

"Artigo 109 - Aos Juizes Federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública fede
ral forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleito
ral e à Justiça do Trabalho;
§2® - As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção 
judiciária em que for domiciliado o autor, naquele onde houver ocorrido o 
ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, 
ainda no Distrito Federal." (grifos nossos}

Sendo assim, pelo fato de ter a associação Autora dessa Ação sede no 
Distrito Federal, a escolha feita pela mesma referente à Seção judiciária da justiça Federal 
no Distrito Federal para processar e julgar o feito, está também abrigada pelo disposto no 
§2® do arligo 109 da Constituição acima transcrito. Tal entendimento encontra sólido apoio 
na doutrina, como se depreende dos ensinamentos ministrados pelo insigne processualista 
FREDERICO MARQUES, que, no tocante ao assunto, assim se manifesta:

"Quando a União aparecer como ré, o foro competente pode localizar-se, 
facultativamente, à escolha do autor: a) na Capital do Estado ou Território 
em que tiver domicílio o autor; b) na Capital do Estado onde houver ocorrido 
0 fato que deu origem à demanda; c) na Capital do Estado onde se situar a 
coisa; d) no Distrito Federal." (in "Manual de Direito Processual C ivil" , Vol. 
I, página 203, 3" edição. Editora Saraiva) - (grifos nossos)

Diga-se ainda, que as citações doutrinárias trazidas à colação pelo 
ju ízo  a quo, como fundamentos da sua decisão, da lavra dos eminentes juristas Hugo Nigro 
M azzilli e Ministro Athos Gusmão Carneiro, em nenhum momento refutam os argumentos 
apresentados pela autora em sua peça vestibular quanto à opção pela propositura do feito 
junto à Justiça Federal no Distrito Federal. Aquelas, tão somente, destacam a competência 
da justiça Federal in abstrato para conhecer de Ação Civil Pública em que a "União, enti
dade autárquica ou empresa pública federal (CR, art. 1 0 9 ,1)", figurem como interessados 
no deslinde da causa.

No caso do Ministro ATHOS GUSM ÃO CARNEIRO, o trecho transcri
to pela decisão ora agravada, afirma, entre outras considerações, o seguinte:

"Se na demanda houver a intervenção, como parte, da União Federal, deslo
ca-se 0 foro para aquele competente no âmbito da Justiça Federal." (grifos 
nossos)

Ressalte-se o fato de que, a decisão agravada em nenhum momento 
levou em consideração os fundamentos esposados pela doutrina, apresentados pela Auto-



ra da Ação, quanto à possibilidade de, nas Ações Civis Públicas propostas em face da 
União, ser competente a Seção judiciária do Distrito Federal para apreciar e julgar o feito. 
Portanto, ei-los:

"A ação c iv il pública  e as respectivas medidas cautelares deverão ser propos
tas no foro do local onde ocorrer o dano (arts. 2- e 4®). E justiflca-se a fixação 
do foro na comarca em que se der o ato ou fato lesivo ao meio ambiente ou ao 
consumidor pela facilidade de obtenção da prova testemunhal e a realização 
de perícia que forem necessárias à comprovação do dano. Se, porém, a União, 
suas autarquias e empresas públicas forem interessadas na condição de au
toras, rés, assistente ou opoentes, a causa correrá perante os Juizes Federais 
c 0 foro será o do Distrito Federal ou o da Capital do Estado, como determi
na a Constituição da República (art. 1 0 9 ,1)''. (HELY LOPES MEIRELLES, in 
"Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de 
Injunção, Habeas Data", Editora Revista dos Tribunais, 13" edição ampliada e 
atualizada pela Constituição de 1988, pág. 127) - (grifos nossos)

"c) Ações propostas por associações
Quando se tratar de ações propostas em face de entidades de direito privado 
não existe qualquer dúvida de que o foro para o ajuizamento é exatamente 
aquele determinado pelo presente diploma legal. A complicação surge na 
medida em que, à exceção do Ministério Público e das associações, todos os 
legitimados ativos podem ser legitimados passivos para responder às ações 
propostas pelas entidades ambientalistas, de consumidores, etc.
Éde se verificar, portanto, cada uma das possibilidades oferecidas pela lei. As 
ações propostas contra (rectius: cm face) da União estão regidas pela norma 
constitucional contida no artigo 109, § 2- da CF., in verbis:

"As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção 
judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocor
rido 0 ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a 
coisa, ou, ainda no Distrito Federal."

Assim sendo é ampla a possibilidade de escolha do foro por parte das associ
ações autoras quando a ré for a União." (PAULO DE BESSA ANTUNES, in 
"Curso de Direito Ambiental", Edil. Renovar, 1" ed., pág. 150) - (griíos nossos)

Merece também registro o fato de que esse E. Tribunal Regional Fede
ral da 1" Região já firmou jurisprudência favorável à competência da justiça Federal no 
Distrito Federal para julgar ação civil pública intentada contra a União Federal, ainda que 
outro 0 local do dano ambiental. No Conflito de Competência n® 89.01.04829-9/PA, assim 
se posicionou o Tribunal:

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONFLITO  DE COMPETÊNCIA. jUSTIÇA FEDERAL. 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF.
Interpreta-se o art. 2® da Lei 7.347/85 em harmonia com o art. 109, §2® da 
Constituição, se a União Federal é demandada. Competência da Vara Fede
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ral da Seção Judiciária do Distrilo Federal, onde o feito foi originariamene 
proposto.
Conflito de competência que se julga procedente, fixando a competência do 
MM. juiz Federal suscitado." (Diário da Justiça - Seção II, 28.05.90, pág. 11026, 
Relator: ju iz jirair Meguerian, Parte A: Ministério Público Federal, Parte B: 
União Federal; Suscitante: Juízo Federal da 2" Vara - PA, Suscitado: Juízo 
Federal da 9" Vara-DF) - (grifos nossos)

Invoque-se, aqui, o princípio da supremacia das normas constitucio
nais. Se a Constituição Federa! deixa a critério do autor da ação escolher entre o foro do 
local do fato ou aquele do Distrito Federal, ou ainda o do domicílio do próprio autor, 
quando a União Federal é Ré, não pode uma lei hierarquicamente inferior restringir a 
possibilidade de escolha deste mesmo autor. Esse íoi o entendimento esposado pelo acórdão 
acima citado, pois assiste razão ao ju iz federal suscitante do Conflito de Competência, no 
sentido deque:

"... tem-se que o preceito constitucional dá como correto o ajuizamento da 
ação perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, afastando, na espécie, a 
competência de qualquer outro Juízo.
Com efeito, nos termos do §2® do art. 109 da vigente Carta Magna, "As causas 
intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for 
domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou falo que deu ori
gem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal". 
Como se vê, com relação às causas em que a União Federal é ré, a Lei Maior 
prevê possam ser as mesmas validamente intentadas em algum dos locais 
relacionados, à escolha do autor, sendo evidente que a lei ordinária não 
poderá restringir o direito constitucionalmente assegurado ao demandante." 
(grifos nossos)

Outrossim, a FUNAI e o IBAMA têm sede na capital da República (Art. 
100, IV, do Código de Processo C ivil), e quando há dois ou mais réus, com diferentes 
domicílios - como é o caso em tela, pois as madeireiras Rés têm sede no Pará - poderão ser 
demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor (Art. 94, §4®, do mesmo diplo
ma legal). Essa a posição pacífica e reiterada dos Tribunais Superiores:

"Conflito de Competência - Art. 94, §4®, do CPC
Em havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios, serão demanda
dos no foro de qualquer deles, à escolha do autor." (STJ, n® 0001331/Rj, 
relator: Ministro Vicente Cernicchiaro, publicado no DJ de 01-10-90, pág.
10428) - (grifos nossos)

"Conflito de Competência - Ação de indenização por dano decorrente de 
delito.
O  autor da ação pode optar pelo foro de seu domicílio, do lugar do delito e 
ainda do domicílio dos réus.
Sendo diversos os domicílios dos réus, em princípio, qualquer um dos fo
ros será competente para apreciar e julgar a causa." (STJ, n® 0002129,
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relator: Ministro Cláudio Santos, publicado no DJde 14-09-92, pág. 14933) - 
(grifos nossos)

"Competência ■ Dois ou mais réus
Na pluralidade de réus o autor poderá ajuizar a ação no domicílio de um 
deles - Aplicação do Código de Processo C ivil, art. 94, §4° Conflito conheci
do para decidir pela competência do Juízo Federal da 2- Vara - M G" (STJ, n- 
0001292, relator: Ministro Garcia Vieira, publicado no DJ de 24-09-90, pág. 
09963) - (grifos nossos)

Ademais, na ação cível originária n® 410 - PA (RTJ 131/1051), de inde
nização por desapropriação indireta, promovida contra a União Federal, o Supremo Tribu
nal Federal julgou-se incompetente para apreciar a causa, e determinou ... "a remessa dos 
autos à Justiça Federal de 1® grau da Seção judiciária do Distrito Federal, que será a 
competente para seu processo e julgamento, ressalvada aos autores a possibilidade de 
optarem pela Seção judiciária da Justiça Federal do lugar da situação dos imóveis" (grifa
mos). Portanto, nos processos contra a União Federal, a opção entre o foro do local do 
imóvel e o foro do Distrito Federal cabe ao Autor. É o caso dos autos.

Diante do exposto, conclui-se pela plena competência do juízo Fede
ral da 12" Vara no Distrito Federal para processar e julgar a AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE 
RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE da Área Indígena 
Xikrim do Rio Cateté, proposta pela ora Agravante, NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS, e 
que tem em seu pólo passivo, além das empresas madeireiras, a UNIÃO FEDERAL, a FUNA! 
e 0 IBAMA. De tal sorte, que a melhor diretiva será de reformar por inteiro a decisão 
atacada, dando ao caso o correto entendimento jurídico.

Por derradeiro, não pode pairar dúvida sobre o direito que possui a 
Agravante de deduzir o presente recurso, posto que de fato a competência, ao ser fixada, 
interessa também às partes e não apenas ao judiciário. Não se trata de matéria interna 
corporis (RT 578/94), até porque há direito a manifestar recurso extraordinário contra decisão 
proferida em conflito de competência (RTJ 81/620). A  Agravante se insurge, na via do Agravo 
de Instrumento, de franca admissão no caso (RJTJESP 48/198, RT 505/83, TJTJESP 49/189).

Isto assim posto, pede se digne esse JU ÍZO  CO LEG IAD O  SUPERIOR 
em conhecer o presente recurso, para lhe dar inteiro provimento e reformar in totum  a R. 
decisão agravada.

Por ser de JUSTIÇA.

Brasília, 14 de junho de 1993.

Raimundo Sérgio Barros Leitão 
OAB (DF) 10.841

Ana Valéria NascimentoAraújo Leitão Juliana Ferraz da Rocha Santilli
OAB (DF) 10.918 OAB (DF) 10.123
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O iK. V. Despacho em (|ue o Juiz Federal retrata-sc quanto â questão de 
sua compelciu ia para jutjiar o caso

D E C  I S A  O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo N ÚCLEO DE DIREITOS 
INDÍGENAS, associação civil sem fins lucrativos, contra a decisão proferida na Ação C ivil 
Pública de Responsabilidade por Danos Causados ao Meio Ambiente, decisão essa em que 
se afirmou a incompetência deste juízo para processar e julgar a causa, sendo competente 
o Juiz da Seção Judiciária do Pará.

Fundou-se o despacho agravado no entendimento de que se tratava de com
petência absoluta, fixada pelo art. 2® da Lei 7.347/85.

Ocorre que a matéria já foi em parte debatida no Agravo de Instrumento n®
93.01.22609-0-DF, no qual o Tribunal Regional Federal da 1" Região decidiu que a compe
tência para julgar e processar as ações civis públicas propostas contra a União ou suas 
entidades, como no caso, é da Justiça Federal.

Por outro lado, segundo o § 2®do art. 109 da Constituição Federal - que preva
lece sobre qualquer norma de lei ordinária, "as causas intentadas contra a União poderão 
ser aforadas na Seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver 
ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou ainda, 
no Distrito Federal".

É certo, pois, que a ação tanto poderia ter sido ajuizada na Seção judiciária 
do Pará - onde ocorreu o fato que deu origem à demanda ■ como na Seção Judiciária do 
Distrito Federal. Logo, se o autor escolheu este foro, autorizado constitucionalmente, não 
se pode considerá-lo incompetente.

Isto posto, exerço o juízo de retratação - que é próprio do Agravo de Instru
mento - para afirmar, como agora afirmo, a competência deste juízo para processar e julgar 
a causa.

Traslade-se para os autos principais o inteiro teor desta decisão.

Intimem-se.

Brasília/DF, 11 de março de 1994.

Maria de Fátima de Paula Pessoa Costa 
Juíza Federal Substituta 

12" Vara
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Doc. 4: Límíriiir c iiiict!dí(J«i pola Justiç» F-edcral cm llrasília, 
determinando a intcrdivâo da Area Xikrim

D E C  I S A  O

Trata-se de Ação C ivil Pública proposta pelo Núcleo de Direitos Indígenas, 
associação civil sem fins lucrativos, contra a UNIÃO FEDERAL, a FUNDAÇÃO NACIONAL 
DO ÍNDIO  - FUNAÍ, o INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NA
TURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, todos com sede em Brasília-DF, contra a EXPORTADORA 
PERACHI LTDA e contra a MADEIREIRA BANNACH LTDA, estas duas últimas com sede 
em Belém-PA, com pedido de liminar.

O  objetivo desta ação é impedir a exploração da madeira, denominada mog
no, na Área Indígena Xikrin do Rio Cateté, localizada no município de Parauapebas, região 
sul do Estado do Pará.

Alega 0 autor que as madeireiras rés se locupletam ilicitamente às custas de 
devastação da área indígena.

Afirma, ainda, o autor que a própria FUNAI firmou acordos com madeireiras, 
visando a comercialização de madeira, da espécie mogno, a ser retirada da área indígena 
em questão.

Afirma, também, que os índios Xikrin estão envolvidos na exploração e extra
ção da espécie florestal mogno, pois assinaram com a MADEIREIRA BANNACH um contra
to com esse objetivo.

Acrescenta o Autor que as madeireiras têm pleno conhecimento de que extra
em madeira de áreas indígenas e da ilegalidade dessa atividade.

Assevera, ainda, que não houve estudo prévio de impacto ambiental que pos
sibilitasse a exploração dos recursos florestais em questão, como determina o art. 225, IV, 
da Constituição Federal.

O  autor acrescenta que o IBAMA íoi omisso, pois não cumpriu os seus deve
res legais de punir os infratores da legislação ambiental.

Sustenta o autor, também, que houve inércia e omissão da União Federal, que 
deveria proteger e fazer respeitar todos os bens das comunidades indígenas (art. 231, caput 
da CF) e assegurar proteção ao patrimônio público, já que as terras indígenas são bens de 
domínio da União (art. 20, XI, cia CF).

Alega 0 Autor, ainda, que os índios têm o usufruto exclusivo das riquezas 
naturais existentes em suas terras e que não pode a FUNAI, sob qualquer pretexto ou justi-
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íicativa, admitir que terceiros as explorem, em detrimento do meio ambiente e do patrimô
nio público.

O  Autor esclarece que não pretende discutir, no âmbito de uma ação civil 
pública, os danos patrimoniais causados à sociedade indígena Xikrin, detentora do direito 
de usufruto exclusivo sobre as riquezas naturais existentes em suas terras. Os danos de 
natureza patrimonial poderão ser objeto de competente ação indenizatória, a ser proposta 
pela própria sociedade indígena Xikrin, caso tencione ressarcir-se dos prejuízos que lhe 
foram causados por tais contratos, leoninos e ilegais.

O  que 0 autor pretende, através da presente ação, é responsabilizar as rés 
pelos danos causados ao meio ambiente e ao patrimônio público. De acordo com a lei 
6.938/81,0  meio ambiente constitui "patrimônio público a ser necessariamente assegura
do e protegido, tendo em vista o uso coletivo" (art. 2®, I), e segundo a Constituição Federal, 
art. 225, o "meio ambiente ecologicamente equilibrado" constitui "bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida". Portanto, constitui direito legítimo e inquesti
onável da Associação Autora buscar a responsabilidade das Rés pelos danos que causaram 
ao meio ambiente e às terras públicas.

O  pedido de liminar tem como fundamento a necessidade da adoção de 
medidas urgentes e imediatas, que impeçam o desmatamento e as lesões irreversíveis ao 
patrimônio público e ao habitat natural existente na Área Indígena Xikrin do Rio Cateté.

Afirma o autor que se encontram presentes os requisitos para a concessão de 
medida liminar "inaudita altera pars". O  direito aplicado à espécie é de uma clareza 
meridiana (fumus boni iuris} e está comprovado que o meio ambiente já vem sofrendo 
danos gravíssimos, irreversíveis e irreparáveis, que estes danos se agravam a cada dia 
(periculum in mora).

O  autor também assinala que a abertura de ramais clandestinos em áreas 
florestais constitui, por si só, seríssima infração ambiental, que possibilita outras atividades 
predatórias desenvolvidas pelas madeireiras Rés e estimula o ingresso do terceiros não- 
autorizados na Área Indígena Xikrin do Rio Cateté.

Ademais, segundo o autor, a devastação das florestas de mogno existentes 
nas terras indígenas afeta e compromete diretamente todo o ecossistema regional. Pesqui
sas técnicas afirmam que para cada árvore de mogno retirada da floresta, uma área de 
aproximadamente 1.450 m" é completamente danificada.

Diante de tais circunstâncias, considero evidenciados, no caso o fumus boni 
iuris e 0 periculum in mora. O  primeiro, decorrente da manifesta desobediência a precei
tos constitucionais (art. 20 XI, 231, nos § 2® e 6® e 225, da CF), por ato comissivo das 
pessoas naturais e jurídicas atuantes na área, c, especialmente, por ato omissivo, inação, 
inércia da FUNAI, IBAMA e UNIÃO FEDERAL, e o segundo, pela necessidade urgente de 
parar imediatamente com a devastação na área, concedo a liminar, de há muito pleiteada, 
na forma requerida, com fundamento no art. 12 da lei 7.347/85.



Em conseqüência, determino:

1. à FUNAt e ao IBAMA que procedam à interdição da Área Indígena Xikrin 
do Rio Cateté, vedando o ingresso de toda e qualquer pessoa física ou jurídica, não autori
zada, em seu interior;

2. à FUNAI e ao IBAMA, que instalem postos de vigilância nos pontos em que 
os ramais e picadas abertos pelas madeireiras Rés adentram a Area Indígena Xikrin do Rio 
Cateté, com o objetivo de impedir a realização de qualquer atividade ilega! de exploração 
do patrimônio público ambiental daquela Área Indígena;

3. à FUNAI e ao IBAMA, que adotem, no cumprimento da liminar, as medi
das coercitivas cabíveis aos agressores da Área Indígena Xikrin do Rio Cateté, tais como 
lavratura de autos relativos às infrações lesivas ao ambiente, bem como apreensão dos 
produtos ilegais dela resultantes;

4 . à União que forneça à FUNAI e ao IBAMA todos os meios materiais neces
sários ao cumprimento das atribuições acima referidas;

5. notifique-se o Departamento de Polícia Federal para que preste à FUNAI e 
ao IBAMA toda a assistência necessária à execução das tarefas descritas acima;

6. às Rés EXPORTADORA PERACHI LTDA e MADEIREIRA BANNACH LTDA, 
que se abstenham de praticar qualquer tipo de exploração ilegal dos recursos naturais 
integrantes do patrimônio ambiental da Área Indígena Xikrin do Rio Cateté e ordeno que 
retirem dentro de 10 (dez) dias os seus acampamentos, equipamentos e quaisquer outros 
instrumentos de apoio à extração de madeira.

Comino às madeireiras Rés multa de 20 (vinte) salários mínimos por dia de 
atraso no cumprimento das medidas determinadas acima, nos termos do arligo 11 da Lei 
7.347/85.

Independentemente da multa cominatória prevista no artigo 11 da Lei 7.347/85 
para caso de descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer a resistência dolosa à ordem 
judicial é crime de desobediência ou prevaricação, dependendo da qualidade do infrator.

A  Polícia Federal, em caso de desobediência por parte de proprietários e/ou 
prepostos das madeireiras Rés deve prender em flagrante o infrator e o auto de prisão em 
flagrante dará início ao inquérito policial.

Citem-se e intimem-se.

Brasília/DF, 18 de março de 1994.

Maria dc Fátima dc Paula Pessoa Costa
juíza Federa! Substituta 

12" Vara
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OoL. S : Manifestação do NDI sobro iis c ontoslaçnes das madeiroir«

E X M O . SR . D R . JU IZ  FED E R A L  D A  3" V A R A  D A  S E Ç Ã O  JU D IC IA R IA  D O  
D IS T R IT O  FED ER A L

AÇÃO  CIVIL PÚBLICA 
Processo n®93.00067l4-1

N ÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS, já devidamente qualificado nos 
autos acima epigrafados, vem, por intermédio dos seus advogados abaixo assinados, mani
festar-se sobre o teor das contestações apresentadas pelas Madeireiras Rés integrantes do 
pólo passivo desta Ação, nos termos do Art. 327 do CPC.

DA TEM PESTIVIDADE

A intimação para a Autora se manifestar sobre as contestações foi pu
blicada no dia 04/11 (Diário da justiça, pág. 63137). Sendo o dia 04 uma sexta-feira, o 
prazo só começaria a fluir no dia 07/11 (segunda-feira). Acontece que, no dia 09/11, por 
conta da Portaria n® 818, da mesma data, emanada da Diretoria do Foro da Seção judiciária 
do Distrito Federal, os prazos foram suspensos até o dia 16/11 (em função da redistribuição 
do presente feito da 12" Vara para essa 3" Vara Federal).

Portanto, nos termos do Art. 327 do CPC, tempestiva é a manifestação
da Autora.

DA A R G Ü IÇ Ã O  DE IN CO M PETÊN CIA

I - P R E L IM IN A R  SE C O N S T IT U I EM  "B IS  IN ID EM "

As Rés argúem, preliminarmente, a incompetência absoluta desse Juízo 
para processar e ju Igar o presente feito. Acontece, que as Rés já apresentaram Exceções de



Incompetência em instrumentos apartados destes autos - Processos n-s 94.0091511-0 e 
94.0091512-8, que não íoram conhecidas, conforme decisões de fls. 89/92 e 90/93 respec
tivamente.

Inclusive, do não conhecimento dessas Exceções, as Rés interpuseram 
Agravo de Instrumento - Processos n®s. 94.0092595-6 e 94.0092594-8, que se encontram 
em tramitação (formação) ainda nesse grau de jurisdição.

Pãra todos os efeitos, pois, vencida está a discussão sobre a compe
tência desse Juízo para processar e julgar este caso. A apresentação da preliminar de in
competência absoluta constitui verdadeiro bis in idem em relação à Exceção já arguída em 
separado, não merecendo, por este motivo, scr conhecida.

Apenas pelo prazer de argumentar, entretanto, reproduzimos a seguir 
os fundamentos da competência da Seção judiciária do Distrito Federal para processar e 
julgar a presente Ação Civil Pública, já apresentados e discutidos anteriormente.

II - O  E N T E N D IM EN T O  D O U T R IN Á R IO

A doutrina jurídica tem sido preponderante no sentido de afirmar que 
quando figurem no pólo passivo ou ativo de Ação Civil Pública, a União, suas autarquias e 
empresas públicas, a causa correrá perante os juizes Federais por força do disposto no Art. 
1 0 9 ,1, da Constituição Federal.

Inclusive, é este o entendimento dos juristas Ro d o lfo  M ancuso  e Huco 
N igro  M azzilli,  citados pelas Rés em suas contestações (fls. 457/458 e 507/508 dos autos), 
infelizmente de maneira tendenciosa, já que não transcrevem a opinião dos mesmos sobre 
a prevalência da norma constitucional do Art. 109,1, em relação ao contido no Art. 2- da 
Lei 7.347/85. Vejamos:

"As exceções ao princípio dc que as ações da Lei n- 7.347/85 devem ser 
propostas no local do dano efetivo ou virtual ficam por conla de quando haja 
interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, na con
dição de autoras, rés, assistentes ou opoentes (CE, art. 1 0 9 ,1), ou de quando 
haja interesses de vários Estados em conflito ou entre as respectivas entidades 
da administração indireta (CF, art. 1 0 2 ,1, /). Nesses casos, desloca-se a com
petência para juizes ou tribunais federais."
(H UGO  NIGRO MAZZILLI, in "A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo", 
Ed. Revistados Tribunais, 4 " edição, pág. 121).

"já se vê que a conclusão sobre esse tópico (a competência) há que desdo
brar-se conforme se esteja considerando o direito posto ou especulando de 
lege ferenda: no primeiro caso, por força do comando constitucional antes 
referido, e desde que haja efetivo interesse ju ríd icoóa  União, suas autarquias 
e empresas públicas, o foro competente será o da Justiça Federal. A  aferição 
desse efetivo interesse jurídico, como diz José Celso de Mello Filho, "só pode 
ser verificada, em cada caso ocorrente, pela justiça Federal (RTJ 101/881).
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Para esse fim é que ela íoi instituída: para dizer se, na causa, há ou não há 
interesse jurídico da União (v. RTJ 78/398)/'
(RO DOLFO  DE CAM ARGO M ANCUSO, in "Ação C ivil Pública", Ed. Revista 
dos Tribunais, 2" edição, pág. 50).

Desse modo, no correto entendimento doutrinário acima menciona
do, as Ações Civis Públicas não estão, de forma alguma, excepcionadas da jurisdição Fede
ral - quer pela Constitu ição, quer pela Lei 7.347/85. E daí, surge a pergunta óbvia: se há um 
dispositivo constitucional claro e expresso afirmando que serão julgados por Juizes Fede
rais causas contra a União, por que contrariá-lo, com base numa interpretação extensiva de 
lei infraconstitucional, que não faz qualquer referência à competência da justiça Estadual 
ou Federal?

Por fim, apenas para trazer à tona uma opinião mais do que respeita
da, vale transcrever o magistério de HELY LOPES MEIRELLES, {in "Mandado de Segurança, 
Ação Popular, Ação C ivil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data", Ed. Revista dos 
Tribunais, 13" edição, pág. 127), para quem:

"A ação civil pública e as respectivas medidas cautelares deverão ser propos
tas no foro do local onde ocorrer o dano (arts. 2- e 4®}...
... Se, porém, a União, suas autarquias e empresas públicas forem interessa
das na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, a causa correrá pe
rante os juizes Federais e o foro será o do Distrito Federal ou o da Capital do 
Estado, como determina a Constituição da República (art. 109, D".

Ml - N Â O  H Á  JU R IS P R U D Ê N C IA  M A N S A  E P A C ÍF IC A  Q U A N T O  Â 
C O M P E T Ê N C IA  P A R A  P R O C ES SA R  E jU L G A R  A Ç Õ E S  C IV IS  P Ú B L IC A S :
O S  A C Ó R D Á O S  C IT A D O S  PELAS RÉS FO R A M  R E FO R M A D O S  P ELO  
P R Ó P R IO  STJ

No item 11 de suas contestações (fls. 467 e 517, respectivamente), as 
Rés afirmam que a "jurisprudência do Egrégio Superior de Justiça (sic) é mansa e pacífica 
quanto a competência da Justiça Estadual em primeiro grau para processar e julgar ação 
civil pública visando à proteção ao patrimônio público e ao meio ambiente". Para demons
trarem as suas afirmações, as Rés transcrevem trechos de acórdãos do STJ relativos aos 
Conflitos de Competência n® 2.473-0-SP e n® 2.374-0-SP, relatados pelo Exmo. Sr. Ministro 
Antônio de Pádua Ribeiro (fls. 467, 468 e 469 dos autos).

Ocorre que os acórdãos mencionados pelas Rés não se prestam a afir
mar que aquela Colenda Corte (o Superior Tribunal dc Justiça) tenha fixado um entendimento 
contrário acompetência da justiça Federal para processare julgar Ações Civis Públicas, visto 
que os mesmos foram reformados pelo próprio STJ, conforme demonstraremos a seguir:

No Conflito de Competência n® 2.374-0-SP, o acórdão mencionado 
pelas Rés foi reformado pela 1" Seção do STJ, por meio de Embargos Declaratórios recebi
dos com efeitos modificativos, tendo sido reconhecida a competência da Justiça Federal:
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"Competência. Conflito. Ação Civil Pública. Medida Cautelar para Produção 
Antecipada de Provas, Objetivando a Realização de Prova Pericial e Teste
munhal, tendo em vista Vazamento de Petróleo, ocorrido no Canal de São 
Sebastião-SP. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EFEITOS M ODIFICATIVOS. 
POSSIBILIDADE.
I - Achando-se a controvérsia regida pela "Convenção Internacional sobre 
Responsabilidade C ivil em Danos Causados por Poluição de Óleo", cujo tex
to íoi aprovado pelo Decreto Legislativo n- 74, de 1976, promulgado pelo 
Decreto n® 79.437, de 28-3-77, e regulamentado pelo Decreto n® 83.540, de 
4-6-79, a competência para julgá-la é do juízo federal, nos expressos termos 
do art.109, III, da Constituição Federal.
II - Embora haja compatibilidade entre o art. 2® da Lei n® 7.347, de 24-7-85, 
com 0 art. 109, parágrafos 2® e 3® da Constituição, como sustentado pelo 
acórdão embargado, nenhuma compatibilidade existe entre o citado texto 
lega! e 0 art. 109, III, daquela Lei Maior.
III - Os embargos declaratórios podem ter efeitos modificativos se, ao suprir- 
se a omissão, outros aspecto da causa tenha de ser apreciado como conseqü
ência necessária.
IV - No caso, o acórdão embargado não considerou, ao decidir a questão 

sobre competência, a aplicação da citada Convenção Internacional. Daí que, 
suprindo-se a alegada omissão, impõe-se o recebimento dos embargos e, como 
decohCncia inafastável, declarar-se a competência do MM. Juízo Federal 
suscitante, isto é, da 22" Vara em São José dos Campos-SP.
V  - Embargos Declaratórios Recebidos" (Relator: ministro Antônio de Pádua 
Ribeiro, Embargos de Declaração no Conflito de Competência n® 2.374-0-SP, 
acórdão publicado no DJ de 10-05-93, pág. 08584).

O  mesmo ocorreu com o segundo acórdão citado pelas Rés na tenta
tiva de comprovarem entendimento jurisprudencial, ou seja, aquele referente ao Conflito 
de Competência n® 2.473-0/SP, que foi também reformado por Embargos Declaratórios 
com efeito modificativo, pelas mesmas razões:

"Competência. Conflito. Ação Civil Pública. Reparação de Dano Ambiental. 
Colisão do Petroleiro "Penélope" contra o Petroleiro "Piquete", no Terminal 
Marítimo "Almirante Barroso". Embargos Declaratórios. Efeitos Modificativos. 
Possibilidade.
I - Achando-se a controvérsia regida pela "Convenção Internacional sobre 
Responsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição de Óleo", cujo tex
to íoi aprovado pelo Decreto Legislativo n® 74, de 1976, promulgado pelo 
Decreto n® 79.437, de 28.03.77, e regulamentado pelo Decreto n® 83.540, de
04.06.79, competente para ju Igá-la é o juízo federal, nos expressos termos do 
art.109, III, da Constituição Federal.
II - Embora haja compatibilidade entre o art. 2® da Lei n®.7347, de 04.07.85, 
com 0 art. 109, §§ 2® e 3®, da Constituição, como sustentado pelo acórdão 
embargado, nenhuma compatibilidade existe entre o citado texto legal e o 
art. 109, III, daquela Lei Maior.
III - Os embargos declaratórios podem ter efeitos modificativos se, ao suprir-



se a omissão, outro aspecto da causa tenha de ser apreciado como conse
qüência necessária.
IV - No caso, 0 acórdão embargado não considerou, ao decidir a questão 
sobre competência, a aplicação da cilada Convenção Internacional. Daí que, 
suprindo-se a alegação omissão, impõe-se o recebimento dos embargos e, 
como decorrência inafastável, declarar-se a competência do MM. juízo Fede
ral suscitante, isto é, o da 22" Vara em São josé dos Campos-SP.
V - Embargos declaratórios recebidos." (Relator: ministro Antônio de Pádua 
Ribeiro, Embargos de Declaração no Conflito de Competência n® 2.473, pu
blicado no DJ de 10-05-93, pág. 08584).

Vê-se que ambos os acórdãos íoram reformados por idênticos funda
mentos, lendo sido mantida a competência da Justiça Federal, e não da justiça Estadual, 
como alegam as Rés.

Além disso, os acórdãos de lavra da Egrégia 1" Seção do STj (Conflitos 
de Competência n®s 2.230 e 2.706), também citados pelas Rés em suas contestações, res
pectivamente às folhas 459/467 e 470 dos autos, foram objeto de Recurso Extraordinário 
apresentado pelo Ministério Público Federal e pela União Federal, admitido pelo STj em 
despacho luminoso do Ministro W illiam  Patterson, então Vice-Presidente daquele Tribu
nal, que assim se pronunciou:

"Os recorrentes arguem, em síntese, que o aresto impugnado contrariou o art.
1 0 9 ,1 e § 3® da Constituição Federal, sustentando a competência da Justiça 
Federal, por considerar que o art. 2® da Lei 7.347/85 não pode prevalecer 
sobre a regra maior acima indicada.

Entendo que razão assiste aos recorrentes, na pretensão de ver a questão sub
metida à apreciação do Egrégio Supremo Tribunal Federal.
Acentue-se, desde logo, que estão presentes e cumpridos os pressupostos 
básicos de admissibilidade do recurso extraordinário, visto como se dis
cute aspecto constitucional objetivo, explicitamente abordado no acórdão 
impugnado.
Sem embargo das lúcidas considerações ínsitas no decisum, entendo corretas 
as alegações, postas no recurso, sobre cuidar o inciso I do artigo 109, da 
Constituição Federal, de fixação de critério de jurisdição. Na lição de 
Frederico Marques, lembrada, serve esta para designar as atribuições 
conferidas em conjunto a uma determinada espécie de órgãos ju d ic iá ri
os. Portanto, mesmo que a competência delineada na Lei 7.347/85 (art. 2®), 
seja de natureza funcional, e assim, absoluta e inderrogável, há de prevale
cer 0 preceito  fundamental.
Mesmo que dessa concepção se discorde, não há como fugir de outro argu
mento, para mim definitivo, que conduz ao acolhimento do pedido. Com 
efeito, ao colocarem-se em confronto o inciso I, os §§ 1® e 2® com o § 3®, 
do mesmo artigo 109, chega-se facilmente à conclusão de que as exce
ções, à jurisd ição federal são aquelas declaradas no item I, não havendo 
de extrair-se do § 3® um outro tipo de exceção, relativamente às causas cie
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interesse da União, visto que a disposição em comento refere-se a entidades 
diversas.
Por outro lado, os §§ 1 ® e 2® tratam de competência pertinente às ações pro
postas contra a União Federal, exclusivamente, e aí inexiste motivo para con
siderar outro órgão que não o da Justiça Federal.
Só essas razões são suficientes para dar seguimento ao recurso. Ressalte-se, 
porém, que não são desprezíveis os argumentos lançados quanto à natureza 
da competência estabelecida nos §§ 1 ® e 2® {ratione personae), e, portanto, 
também absoluta e inderrogável.

Ante o exposto, ADM ITO o recurso.
Ministro W illiam  Patterson 
V ice Presidente" - (grifos nossos)

Tais apelos extremos (REs n® 161451 -0 e 168273, relator de ambos: 
Ministro Moreira Alves) foram interpostos pelo Ministério Público Federal com base no 
entendimento de que o art. 2® da Lei. 7.347, fixador da competência do juiz do local do 
dano, não pode prevalecer sobre a norma constitucional que fixa a competência da Justiça 
Federal para julgar ações em que a União Federal ou suas autarquias sejam rés.

Entendeu o Ministério Público Federal, com razão, que as exceções à 
jurisdição Federal, dirigidas à União e suas autarquias, estão expressamente previstas no 
art. 1 0 9 ,1, da Carta Magna; ou seja: causas de falência, acidentes de trabalho e as sujeitas 
à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Em nenhum momento, a Constituição Federal 
prevê exceção à regra gera! da competência federal para ações contra a União no que se 
referem aos casos de Ações Civis Públicas.

Assim, diante da constatação de que os acórdãos utilizados pelas Rés 
foram reformados pelo STj, torna-se evidente a falsidade de suas afirmações e a tentativa 
torpe de induzir esse Juízo ao erro.

IV  - O  E N T E N D IM E N T O  D O  E G R É G IO  T R IB U N A L  R E G IO N A L  FE D E R A L  D A  
1® R E G IÃ O

Ao contrário do que tentam afirmar as Rés nos itens 13 e 14 de suas 
contestações (fls. 470/471 e 520/521, respectivamente), o Egrégio Tribunal Regional Fe
deral da 1" Região já firmou jurisprudência favorável à competência da justiça Fede
ra! no Distrito Federal para julgar Ação C iv il Pública intentada contra a União Fede
ral, ainda que seja outro o local do dano ambiental. Ao julgar o Conflito de Competên
cia n® 89 .01.04829-9/PA, assim se posicionou o Tribunal:

"AÇÃO  CIVIL PÚBLICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF.
Interpreta-se o Art. 2® da Lei n® 7.347/85 em harmonia com o Art. 109, §2® da 
Constituição, se a União Federal é demandada. Competência da Vara Fede
ral da Seção Judiciária do Distrito Federal, onde o feito foi originariamente 
proposto.
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ma Corte:

Conflito de competência que se ju Iga procedente, fixando a competência do 
MM. Juiz Federal suscitado." (grifos nossos) - (Diário da justiça - Seção II,
28 .05.90, pág. 11026, Relator: ju iz jira ir Meguerian; Partes A  e B: Ministério 
Público Federal e União Federal; Suscitante: Juízo Federal da 2" Vara/PA; 
Suscitado: Juízo Federal da 9" Vara/DF).

No mesmo sentido são as seguintes decisões emanadas daquela mes-
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"AGRAVO DE INSTRUMENTO N® 93.01.02093-9/BA
RELATOR: EXM" SR" jU ÍZA  ELIANA CALMON 
AGRAVAN TE: MINISTÉRIO PÚBLICO  FEDERAL 
PRO CURADO R: JAIR BRANDÃO DE SO UZA MEIRA 
AGRAVAD O : AMILSON GONÇALVES RODRIGUES

EMENTA

PROCESSO CIVIL - COM PETÊNCIA - AÇÃO  CIVIL PÚBLICA
1. A controvérsia gerada, quanto à competência da Justiça Federa! nas ações 
civis públicas intentadas em proteção a patrimônio nacional, ficou superada 
pelo art. 93, da lei n® 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor.
2. A competência funcional estabelecida no art. 2® da Lei da Ação Civil Públi
ca - Lei n® 7.347/85, foi alterada pela lei nova que ressaltou a competência da 
Justiça Federal, em qualquer situação.
3. Agravo Provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes os acima indicados.
Decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1" Região, à unani
midade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, reforman
do a sentença, na forma do relatório e notas taquigráficas constante dos autos, 
que ficam fazendo parle integrante do presente julgado", (grifos nossos)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO N® 93.01.02092-0 ■ BA
RELATOR: O  EXM® SR. JU IZ TO U RIN H O  NETO 
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO  FEDERAL 
PRO CURADO R: DR. JAIR BRANDÃO DE SOUZA MEIRA 
AGRAVAD O : O LIVÉRIO  ARAÚjO

EMENTA

PROCESSO CIV IL. AÇÃO  CIVIL PÚBLICA. LEI N® 7.347/85, ART. 2®. COM 
PETÊNCIA.
1. A competência para a ação civil pública é do juízo do local onde ocorreu 
0 dano, ressalvada a competência da Justiça Federal, nos termos do art.



109, da CF/88. {jurisprudência divergente - por maioria, AG 91 .01 .13437- 
0-M G - TRF 1" R EG .; AC  51132-RJ - TRF. Doutrina favorável: Hely Lopes 
Meireles, Hugo Nigro M azzilli, Paulo Roberto de Gouvêa Medina e outros).
2. Agravo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Juizes da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1 " Região, 
por unanimidade, dar provimento ao agravo, na forma do voto e das notas 
taquigráficas precedentes, que integram o presente julgado", (grifos nossos)

V  - N O S SEU S F U N D A M E N T O S , A  P R EL IM IN A R  D E IN C O M P E T Ê N C IA  N Ã O  
M ER EC E  SER  A C O L H ID A

Também quanto ao conteúdo, não procedem as alegações das Rés, 
sendo juridicamente infundadas as suas pretensões de transferir o processo da Justiça Fede
ral para a justiça Estadual.

A  Constituição Federal é suficientemente clara quando estatui que: 

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

XI - a disputa sobre direitos indígenas"

In casu, não resta qualquer dúvida quanto a envolver esta Ação jud ici
al, proposta originariamente perante a Justiça Federai, disputa sobre direitos indígenas. 
Trata-se de Ação Civil Pública movida pelo Núcleo de Direitos Indígenas, contra a FUNAI, 
0 IBAMA, a União Federai e empresas madeireiras que atuam ilegalmente dentro de área 
indígena demarcada e homologada (portanto, plenamente reconhecida como de domínio 
da União - Consliluição Federal, art. 20, XI).

Discutem-se, na Ação Civil Pública, os danos ambientais causados às 
terras indígenas pela exploração ilegal de mogno, em detrimento dos direitos reconhecidos 
aos índios de posse permanente e usufruto exclusivo dos recursos naturais de suas terras 
(art. 231, § 2® da Constituição Federal).

Ao estabelecer a competência da justiça Federal para processar e ju l
gar o feito, esse juízo entendeu que o art. 2® da Lei 7.347/85, que estabelece a competência 
da Justiça do local do dano para julgar Ações Civis Públicas, não poderia prevalecer sobre 
regra de jurisdição federal fixada pela Constituição.

Primeiramente, porque ainda que se entenda pela compatibilidade do 
art. 2® da Lei 7.347/85 com o art.109, § 3® da CF, - tal como sustentados pelas Rés, não há 
como conciliar o citado dispositivo de lei federa! com o art.109, XI, da Carla Magna, que 
contém regra explícita e específica, sobre a competência da justiça Federal para o julga
mento de quaisquer feitos envolvendo terras indígenas - independentemente de se tratar de
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Ação Civil Pública, Ação Ordinária, ou qualquer outro tipo de procedimento judicial. A  
regra constitucional é claríssima: quaisquer disputas envolvendo direitos indígenas serão 
processadas e ju Igadas por juizes Federais.

Em dois julgamentos anteriores da Egrégia 1" Seção do STJ, já citados 
acima (ementas transcritas no capítulo III desta manifestação), em que se discutiu justa
mente a competência da Justiça Estadual versus a da Justiça Federal para julgar Ação Civil 
Pública fundada em convenção internacional sobre responsabilidade civil nos danos cau
sados por poluição de óleo, os ilustres julgadores entenderam, cm Embargos de Declara
ção recebidos com efeitos modificativos, que:

"Embora haja compatibilidade entre o art. 2- da Lei n® 7.347, de 04.07.85, 
com 0 art. 109, parágrafos 2® e 3®, da Constituição, como sustentado pelo 
acórdão embargado, nenhuma compatibilidade existe entre o citado texto 
legal e o  art. 109, 111, daquela Lei Maior." (Embargos de Declaração no Confli
to de Competência n® 2473, acórdão publicado no Dj de 10-05-93).

O  art. 109, III, da Constituição estabelece que aos juízes federais com
pete processar e julgar "as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado 
estrangeiro ou organismo internacional". O  entendimento do acórdão citado foi, portanto, 
que tal regra de competência específica, fixada pela Constituição, é incompatível com a 
regra fixada pelo art. 2® da Lei 7.347/85, que determina a competência do "loca! do dano" 
para Ações Civis Públicas, ou mesmo com o art. 109, § 3® da CF.

Ou seja: só será competente o juízo do local do dano, estadual, quan
do não se tratar de causa que, em função dos interesses jurídicos que envolva, tenha a 
competência da justiça Federal expressa e especificamente determinada pela Constituição 
Federal, em dispositivo próprio.

É evidenle a semelhança com o caso dos autos. Se o art. 109, XI, 
dispõe especificamente que compele aos juízes Federais processar e julgar "a disputa sobre 
direitos indígenas", é incompatível com a regra de competência do "loca! do dano" estabe
lecida pela Lei 7.347/85. E não resta dúvida: deve prevalecer a regra constitucional, cm 
respeito ao princípio da supremacia das normas constitucionais.

Na hipótese em tela, além de prevalecer a regra da competência da 
justiça Federai para julgar feitos envolvendo direitos indígenas, os bens jurídicos em ques
tão - as terras indígenas - são públicos e federais, de domínio da União Federal, também 
por expressa previsão constitucional:

"Art. 20 - São bens da União:

XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios"

Portanto, o interesse jurídico da União é direto e sua intervenção no 
íeito não é meramente formal, mas substancial, na qualidade de proprietária dos bens 
jurídicos em questão e dc uma das Rés da Ação Civil Pública, ao lado de duas autarquias
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federais: FUNAI e IBAMA. Eis aqui mais um fundamento para a fixação da competência da 
Justiça Federal neste caso.

deA competência da justiça Federal para processar e julgar feitos, c 
qualquer natureza, que envolvam direitos indígenas, é reconhecida pela jurisprudência:

"Conflito de Competência. Ação Possessória. Terras de Silvícolas. Litisconsórcio 
passivo entre a FUNAI e a Uniào. Ante a existência de litisconsórcio entre a 
FUNAI e a União, as ações em que se discute posse sobre áreas dos silvícolas 
são da competência da justiça Federal. Conflito improcedente" (TFR, Conflito 
de Competência n® 0006839, relator: ministro Dias Trindade, acórdão publi
cado no DJ de 04-09-86).

"Competência. Furto de madeira em terras dos silvícolas. Compete à justiça 
Federal o processo e julgamento dos crimes de furto de madeiras extraídas de 
terras dos silvícolas, pois são praticados em detrimento de bens e interesses 
da União, detentora do domínio sobre essas terras. Recurso provido" (TFR, 
Recurso Criminal n® 0001240, relator: ministro Dias Trindade, publicado no 
DJ de 25-09-86, pág. 02322).

"Aldeiamento de índios. Interesse da União. Competência da justiça Federal. 
A  alegação de domínio por parte da União em terras situadas no perímetro de 
aideiamentos indígenas revela o seu fundado interesse na causa, capaz de 
deslocá-la para o processo e julgamento no foro federal. Agravo desprovido. 
Decisão reformada" (TFR, Agravo de Instrumento n® 0043555, relator: minis
tro Gueiros Leite, publicado no DJ de 08-03-84).

"Competência. Usucapião. Interesse da União. Demonstrando a União Fede
ral, ao contestar a ação como ré, que as terras objeto da ação são de seu 
domínio, firmada está a competência da justiça Federal, nos termos do 
enunciado das Súm ulas 250 do E.STF e 14 deste T rib u na l. Agravo 
Improvido." (TFR, A .L  n® 0041849, relator: ministro Otto Rocha, publicado 
no D Jd e 07-10-82).

Tam bém  os co n stitu c io n a lis ta s  b ras ile iro s se m an ifestam , 
unanimimente, pela competência absoluta da justiça Federa! para julgar feitos envolvendo 
direitos indígenas. Vejamos os ensinamentos do Prof. José Afonso da Silva (in "Curso de 
Direito Constitucional Positivo", Ed. Revista dos Tribunais, 7" edição, pág. 722):

"Os direitos e Interesses dos índios têm natureza jurídica de direito coletivo, 
direito comunitário. Como tal, concerne à comunidade toda e a cada índio 
em particular como membro dela.

Por isso é que a Constituição reconhece legitimação para dcfendê-los cm 
juízo aos próprios índios e às suas comunidades, intervindo o Ministério Pú
blico em todos os atos do processo, que é da competência, em primeira ins
tância, do ju iz Federal da seção onde estiverem situadas as terras por eles



habitadas (arts.109, XI e § 1-, e 232) e, na segunda, do Tribunal Regional 
Federal da área. Pela mesma razão, ou seja, por se tratar de direitos e interes
ses coletivos, indisponíveis, de ordem pública, envolvidos, além do mais, 
com interesses da União, é que a Constituição também deu legitimação ao 
Ministério Público para defendê-los judicialmente (art.129, V), e, se a compe
tência é da justiça Federal, o Ministério Público legitimado é o Ministério 
Público Federal." (grifamos)

Resumindo: se a Constituição Federal dispõe expressamente que as 
causas envolvendo direitos indígenas devem ser julgadas por juízes Federais, não se pode 
invocar um dispositivo de uma lei infraconstitucional para transferir o seu julgamento para 
a Justiça Estadual. Estar-se-ia contrariando o império da norma suprema.

In casu, a competência da Justiça Federal é determinada não só por 
envolver a disputa direitos indígenas, mas pela natureza das terras indígenas - bens públi
cos de domínio da União Federal, como também pela presença da União Federal e de duas 
autarquias federais - FUNAI e IBAMA - no pólo passivo, em conformidade com outro dis
positivo constitucional:

"Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal 
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto 
as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à justiça Eleitoral e à 
Justiça do Trabalho"

A competência da Justiça Federal, no caso presente, é estabelecida 
em função da matéria [ratione materiae) - direitos indígenas - e em razão das pessoas 
{ratione personae). Portanto, competência absoluta, fixada pela Lei M aior do país, 
que prevalece sobre qualquer outro critério . É norma de ordem pública, com aplicação 
cogente, inderrogável pelas parles ou pelo ju iz e limitadora da esfera legislativa do poder 
constituído.

Aliás, ressalte-se 0 fato de queo Egrégio Tribunal Regional Federal da 
1" Região, firmou recentemente o entendimento de que nas Ações Civis Públicas relativas 
à defesa do ambiente das Reservas Indígenas, a competência para processá-las e julgá-las 
é da justiça Federal, conforme se verifica na ementa da decisão proferida por aquele Tribu
nal, abaixo transcrita:

AG RAVO  DE INSTRUMENTO N® 94.01.03278-5/DF
RELATOR: JUÍZA ELIANA CALMON 
RELATOR PARA ACÓ RDÃO : JU IZ NELSON COMES DA SILVA 
AGRAVAN TE: MINISTÉRIO PÚBLICO  FEDERAL 
PROCURADOR: DR. W AGN ER GONÇALVES 
AG RAVAD O : TiM BO INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO LTDA.
A D V O G AD O : DR. JOAREZ DE FREITAS HERINGER 
AG RAVAD O : UNIÃO FEDERAL 
PROCURADORA: DRA. SONIRA AVELAR
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EMENTA

AÇÂO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. RESERVA INDÍGENA NO ESTADO 
D O  AMAZONAS. LEI N® 7.347/85, ART. 2® E LEI N® 8.078/90. ARTS. 90 E93. 
CF/88, ARTIG O  109 E §§ 1 ®, 2® E 3®.

1. A  regra inserta no art. 2®, da Lei n® 7.347/85, estabelecendo a compe
tência do juízo do local do dano para as ações civis públicas, não se aplica às 
demandas em que a União Federal, suas Autarquias e Empresas Públicas figu
rarem no pólo passivo da ação, como rés, opoentes ou assistentes.
2. Ao ressaltar a competência da Justiça Federal para a ação c ivil, o art. 
93, da Lei n® 8.078/90, afastou a competência da justiça estadual para a cau
sa, prevista no art. 2®, da Lei n® 7.347/85, quando figurar no feito a União 
Federal, suas Autarquias e suas Empresas Públicas.
3. Nessa hipótese, incide a regra de competência concorrente prevista 
no § 2®, do art. 109, da CF/88, podendo a ação ser ajuizada na Seção jud ici
ária Federal em que tiver domicílio o autor, "naquela onde houver ocorrido" 
o dano ou onde seja situada a coisa ou, ainda, no Distrito Federal.
4 . Agravo provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas.
Decide a Quarta Turma do Tribuna! Regional Federal da 1" Região, por 
maioria, dar provimento ao agravo, na forma do relatório, voto e notas 
taqu igráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do pre
sente julgado.
Custas, como de lei.
Brasília, 13 de junho de 1994 (Data do julgamento)
(Publicado no Diário da justiça. Seção II, pág. 44.381, edição de 18/08/1994).

É de se salientar ainda que a FUNA! e o IBAMA, Réus na Ação C ivil 
Pública, têm a natureza jurídica de autarquias federais, com privilégio do foro federal, 
conforme jurisprudência dominante:

"Competência. FUNAI
Cabe à Justiça Federal processare julgar as causas em que for parte a FUNAI. 
Precedente do CC n® 219." (STJ, Conflito de Competência n® 0001269, relator: 
Ministro Athos Carneiro, publicado no DJ de 26-11 -90, pág. 13763).

"Processual C ivil. Competência. Fundação de Direito Público.
1. Fundação Nacional do índio - FUNAI, qualifica-se como pessoa jurídica de 
direito público, que integra o gênero autarquia (RTJ 122/495)
2. É competência da Justiça Federal processar e julgar causas em que estes 
entes comparecem como partes (C .F ., art.109, l)
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3. Precedentes." (STJ, Conflito de Competência n® 0001273, relator: Ministro 
Bueno de Souza, publicado no DJ de 23-09-91, pág. 13061).

"Conflito de Competência. Ação de Reparação de Danos proposta contra a 
Fundação Nacional do índio (FUNAI). Competência da Justiça Federa! - É 
competente a Justiça Federal para o julgamento de ação ajuizada contra Fun
dação instituída pelo Poder Público Federal, em regime administrativo sob 
leis federais." (CC n® 2930-SP, relator: Ministro Hélio Mosimann, acórdão 
publicado no Dj de 26-04-93, pág. 07149).

Destaque-se, finalmente, que além destes fundamentos de natureza 
constitucional, um outro, de natureza infraconstitucional, ampara a fixação da competên
cia da justiça Federal: a alteração do art. 2® da Lei n® 7.347/85 peia Lei n® 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor), que estabelece:

"Art. 93 - Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a 
causa a justiça local:
I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito 
local;
II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de 
âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo 
Civil nos casos de competência concorrente."

Portanto, esta nova lei, que introduziu sensíveis modificações na Lei 
7.347/85 e no processamento das Ações Civis Públicas, ressalvou expressamente a compe
tência da Justiça Federal para julgar feitos envolvendo direitos coletivos ou difusos. Tanto é 
queo art. 21 da própria Lei 7.347/85 (já com os acréscimos introduzidos pela Lei 8.078/90) 
dispõe expressamente que:

"Art.21 - Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e 
individuais, no que for cabível, os dispositivos do tít. Ill da lei que instituiu o 
Código de Defesa do Consumidor."

Ora, 0 título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor 
é justamente 0 que trata da defesa em juízo eque inclui o art. 93, citado acima. Portanto, 
não resta qualquer dúvida de que está expressamente ressalvada a competência da justiça 
Federal para julgar o presente feito.

Por todo 0 exposto, conclui-se que as Ações Civis Públicas só poderão 
ser processadas e julgadas pela justiça Estadual quando não envolvam disputa sobre direi
tos indígenas ou interesses jurídicos diretos da União Federal, ou de suas autarquias. No 
caso presente, resulta clara e incontestável a competência do Juízo Federal da Seção 
judiciária do Distrito Federal, onde a Ação foi originariamente proposta.

Frente aos argumentos dispendidos, data venia, a Preliminar de argüi
ção de incompetência, também quanto ao seu conteúdo, não merece guarida.
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AS CONTESTAÇÕES DAS RÉS, NO TOCANTE AO  MÉRITO, 
TAMBÉM NÃO MERECEM ACOLHIDA

I - A S  RÉS ES T Ã O  S E N D O  D E M A N D A D A S  P ELO S  D A N O S  Q U E  
P R A T IC A R A M

As Rés, em suas contestações às fls. 472/473 e 522/523, respectiva
mente (itens 3/4/5 e 6), procuram, em vão, eximirem-se da responsabilidade pelos danos 
ambientais que causaram à Área Indígena Xikrim do Rio Cateté, sob a alegação de que a 
mesma sofreu outras invasões, que também degradaram o seu ambiente.

Acontece, que as Rés estão sendo demandadas não pela totalidade 
dos danos impostos à Área Xikrim, mas sim, pelos danos que elas efetivamente praticaram 
com a extração ilegal de madeira, principalmente do tipo mogno.

Prova disso é, que o pedido formu lado pela Autora em relação às Rés, 
em sua petição inicial (fls. 53 dos autos), consiste na sua condenação ao:

"pagamento de indenização no valor dos custos da extração da madeira e dos 
lucros resultantes de sua comercialização, contados em dobro, importância 
esta a ser apurada em liquidação de sentença".

Ou seja, as Rés deverão ser condenadas tendo em vista o montante da 
madeira que extraíram da Área Xikrim, o qual se encontra devidamente estipulado (20.000 

por ano, no período de 5 anos, de 1989 a 1993) nos contratos que assinaram com os 
representantes dos índios Xikrim , conforme atestam os documentos de fls. 300/301, 302/ 
303, 304/306 e 307, acostados aos autos.

A descrição mais abrangente dos danos que o ambiente da Área Xikrim 
vem sofrendo desde o ano de 1979, feita pela Autora, tem o intuito preponderante de 
demonstrar a omissão da União, do IBAMA e da FUNAI no cumprimento da obrigação de 
proteger os recursos naturais daquela área, vítima de toda sorte de exploração ilegal, em 
que pese o conhecimento da situação por parte desses entes públicos e dos instrumentos 
legais disponíveis para uma efetiva atuação protetora.

Parece óbvio , porém, que a responsabilidade das Rés há de 
corresponder aos danos por elas causados, quais sejam, aqueles decorrentes da extração 
ilegal da madeira, conforme devidamente descrito na peça vestibular.

II - C A B E  E X C LU S IV A M E N T E  A O  A U T O R  N A  A Ç Ã O  C IV IL  P Ú B L IC A  A  
IN D IC A Ç Ã O  D O S  Q U E  IN T E G R A R Ã O  O  SEU  P Ó L O  PA SS IV O

As Rés em sua contestação, às fls. 473 e 523 respectivamente (item 
7), alegam que o autor "teria que nominar todos os que a seu ver foram os causadores do 
alegado dano ambiental". Apenas para complementar o que já abordamos acima, sobre os 
motivos de figurarem as Rés no pólo passivo dessa Ação, torna-se necessário dizer que, na 
Ação Civil Pública, é prerrogativa exclusiva do legitimado ativamente para propô-ía, indicar o
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rol dos que integrarão o seu pólo passivo. Aos indicados, não cabe buscar a presença de outros 
supostos réus, sob o argumento de que teriam também concorrido para o evento danoso.

Neste sentido, tem sido o magistério predominante na doutrina jurídi
ca escrita sobre o tema, do qual se extrai o que se segue:

"A defesa do réu na ação civil pública é restrita à demonstração de que: a) 
não é 0 responsável pelo ato ou fato argüido de lesivo ao meio ambiente; ou, 
b} não houve a ocorrência impugnada; ou, c) a ocorrência não é lesiva ao 
meio ambiente e a sua conduta está autorizada por lei e licenciada pela auto
ridade competente" (H ely Lopes M eirelles, obra já citada, página 13 0 ).

Categórico neste tocante é também o entendimento esposado pelo 
jurista Pa u lo  A ffonso  Leme M ach ad o , que, em sua obra pioneira intitulada Ação Civil Públi
ca (ambiente, consumidor, patrimônio cultural) e Tombamento, Editora Revista dos Tribu
nais, 1- edição, às páginas 47/48, afirma o seguinte:

"Na ação civil pública ambiental o autor deverá provar:
a) Quem praticou o ato ou omissão agressora do ambiente. "Num distrito 
industrial ou num conglomerado de indústrias pode ser difícil apontarem-se 
todas as fontes poluidoras que tenham causado o prejuízo". Não há obriga
ção de 0 autor processar conjuntamente todos os poluidores, podendo esco
lher aquele que lhe convier chamar à responsabilidade, por exemplo, optan
do por um poluidor solvente, e não pelo insolvente." (grifo nosso)

Ora, as madeireiras Rés estão sendo acionadas judicialmente justa
mente porque são as responsáveis pela extração ilegal da madeira na Area Xikrim e as 
únicas beneficiadas com os lucros resultantes de sua comercialização, conforme fartamen
te comprovado pela Aritora em sua petição inicial.

Dessa maneira, o objetivo das Rés de tentarem inserir novos integran
tes no pólo passivo desta demanda é tão somente tumultuar o seu andamento e diminuir o 
tamanho das suas responsabilidades.

III - O S  C O N T R A T O S  A S S IN A D O S  EN TR E O S  ÍN D IO S  E A S  M A D E IR E IR A S  
S Ã O  N U L O S . A S  RÉS N Ã O  P O D EM  IN V O C Á -LO S  EM  P R O V E IT O  P R Ó P R IO

Inicialmente, a Autora reafirma o que já declarou em sua petição ini
cia l, no sentido de que as madeireiras Rés não estão sendo acionadas judicialmente em 
função dos contratos assinados com os supostos representantes da Comunidade Indígena 
Xikrim. Esses contratos servem, tanto como outros documentos anexados pela Autora, para 
integrar o conjunto de provas que atesta a veracidade das afirmações sobre serem elas, as 
Rés, as causadoras dos danos ambientais ocorridos na Área Xikrim.

Os documentos acostados à peça inicial, indicados sob os n®s 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 3 0  e 32, todos eles oficiais, da lavra da Fundação Nacional do índio - 
FUNAI e do Departamento de Polícia Federal, fazem referências explícitas à presença das
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madeireiras Rés no interior da Área Xikrim, realizando atividade ilegal e clandestina de 
exploração de madeira.

Apesar disso, as Rés, em suas contestações (íls. 474/475 e 524/525, 
respectivamente, itens 8/9/10/11/12/13), tentam apresentar como válidos os contratos assi
nados para a venda de madeira. Fazem-no, ignorando exaustiva demonstração por parle da 
Autora quanlo à nulidade de referidos atos. Em resumo:

a) o corte das florestas existentes nas áreas indígenas é proibido, nos termos 
do Art. 3®, §2® da Lei 4.771, de 15/09/65 (Código Florestal), que considera como 
de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural 
destinadas a manter o ambiente necessário à vida das populações indígenas;

b) A  Constituição Federal em seu Art. 231, §§ 2®e 6®, estabelece o ususfruto 
exclusivo por parte dos índios sobre as riquezas naturais de suas terras, 
e a nulidade de quaisquer atos que tenham por objeto a exploração dessas 
riquezas;

c) o Estatuto do índio (Lei n® 6.001/73), em seu Art. 18, § 1®, veda a "qualquer 
pessoa estranha aos grupos tribais ou comunidades indígenas a prática da 
caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade agropecuária ou 
extrativa". (grifo nosso)

Tais contratos são, pois, absolutamente nulos, visto que o seu objeto é 
ilícito, nos expressos termos dos Arts. 82 e 145 do Código Civil.

Além disso, os índios, de acordo com o disposto no Art. 6®, inciso III, 
e seu parágrafo único, também do Código C ivil, estão submetidos ao regime tutelar fixado 
pelo Estatuto do índio (Lei n® 6.001/73), por serem relativamente incapazes. O  Estatuto do 
índio, em seu Art. 8® determina a nulidade de todos os atos praticados entre os índios e 
"qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não tenha havido assistência do 
órgão tutelar competente", que no caso é a FUNAI, também Ré nesta Ação.

Desse modo, tais contratos são nulos também por este aspecto, dado 
o fato de terem sido celebrados sem a prestação da assistência devida por parte do órgão 
tu to r-a FUNAI.

Portanto, não podem as Rés, como únicas responsáveis pela celebra
ção dos contratos de venda de madeira, nulos de pleno direito, pretender agora utilizá-los 
em benefício próprio, buscando diminuir o peso da condenação que sabem irão ter de 
suportar em face dos danos que causaram ao patrimônio ambiental da Área Xikrim.

Responsáveis, como afirmamos acima, porque coube a elas, madei
reiras Rés, a postura iníqua de corromper os supostos representantes dos índios Xikrim, 
seduzindo-os com o oferecimento de falsas vantagens materiais, as quais lhes impediram 
de vislumbrar os gravíssimos danos ambientais que a exploração predatória da madeira iria 
acarretar às suas terras.



Ressalve-se o fato de que, se tais contratos foram celebrados, isso se ! 
deveu à omissão, por completo, do órgão tutor, que mesmo estando ciente das suas exis
tências, conforme provam os próprios documentos da FUNAI anexados aos presentes au
tos, nada fez para impedir a consumação dos seus fins ilícitos.

Daí 0 porquê de figurar no pólo passivo desta Ação a FUNAI, e não os 
índios Xikrim , que, na condição de tutelados em regime permanente, não estavam sequer 
habilitados a compreenderem os efeitos totais dos seus atos. Inclusive, por este mesmo 
motivo, o pedido feito pelas Rés às fls. 555/559, de CHAM AM ENTO AO  PROCESSO dos 
índios Xikrim , foi indeferido por esse Juízo, conforme despacho de fls. 737/738.

IV  - O S  D A N O S  C A U S A D O S  P ELA S RÉS ES T Ã O  P R O V A D O S . N Â O  H Á  
N E C E S S ID A D E  DE P R O V A  P ER IC IA L

Primeiramente, as Rés não negam que tenham extraído madeira da 
Área Xikrim. Tampouco negam que tenham assinado os contratos para exploração daquela 
área, conforme noticia a Autora em sua petição iniciai. A  defesa das Rés resume-se na 
alegação de que suas atividades de extração de madeira não causaram "dano ao meio 
ambiente" (fls. 474 dos autos).

Ocorre, que a sua afirmação é inteiramente destituída de fundamento, 
já que a presente Ação é pródiga em documentos que atestam o rastro de destruição deixa
do pela passagem das madeireiras Rés no interior da Área Xikrim. Senão, vejamos apenas 
a relação dos documentos emitidos por órgãos públicos que confirmam o que foi dito 
acima:

• DO C. 23 - Relatório do Administrador da FUNAI em Marabá (PA) sobre a exploração 
madeireira na Área Xikrim (ver especialmente fls. 311 a 313 dos autos);
• D O C . 24 ■ Informação da FUNAI sobre o contrato assinado entre os índios Xikrim e 
a Ré Madeireira Bannach (íls. 314);
• DO C. 25 - "Relatório sobre Levantamento de Danos Causados à Área Indígena do 
Kateté, por Exploração Ilegal de Madeira", realizado pela FUNAI (fls. 317/337);
• D O C . 26 - Ordem de serviço da FUNAI, designando advogado para verificar as 
reivindicações dos índios Xikrim junto às madeireiras Rés, em função da retirada de madei
ra por elas efetuada (fls. 338);
• DO C. 27 - Telex do Superintendente Regional da FUNAI informando sobre a explo
ração madeireira por parte das Rés na Área Xikrim (fis. 339);
• DO C. 28 - "Relatório sobre a Exploração Ilegal de Madeira na Área Indígena Kateté", 
de autoria do administrador regional da FUNAI (fls. 340/344);
• D O C . 29 - Ofício da FUNAI dirigido à Polícia Federal em Marabá solicitando a 
realização de diligências na Área Xikrim (fls. 345);
• DO C. 30 ■ Relatório da Polícia Federal sobre a diligência mencionada acima (íls. 
346/347);
• DO C. 32 - Ofício da FUNAI ao Procurador da República no Pará, relatando os danos 
causados pelas madeireiras Rés (fls. 349).
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Da relação acima, merecem destaque os documentos de n®s. 25 e 32, 
que indicam que, apenas no ano de 1990, um total de 599 árvores de mogno foram derru
badas, além de que 13.813 hectares de floresta foram depredados pela abertura de estradas, 
ramais e arrastões, utilizados para a retirada de madeira do interior da Area Xikrim. Toda essa 
destruição efetuada pelas Rés contraria, e de maneira documentada, as suas afirmações de 
que "a extração de madeira se deu dentro da mais alta tecnologia, além de ter se utilizado das 
picadas, estradas e pista de pouso já existentes dentro da área indígena" (íls. 474 e 524).

Por essas razões, a produção da prova pericial aventada teria um cará
ter manifestamente protelatório, pretendendo as Rés apenas se beneficiarem das dificulda
des representadas pela indivisibilidade dos danos ambientais que provocaram conjunta
mente, bem como pelo decurso do tempo desde a concessão da medida liminar, que impe
diu a continuação de suas atividades ilícitas em terras indígenas.

Note-se que, o Art. 427 do CPC prevê expressamente:

"O  Juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes na inicial e na con
testação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou docu
mentos elucidativos que considerar suficientes".

Sendo assim, é desnecessária a produção da prova pericial requerida 
pelas Rés, estando sobejamente provados os danos ocasionados à Área Xikrim em decor
rência da exploração ilegal de madeira por elas realizadas.

V -  D A  S O L ID A R IE D A D E

A Autora em sua petição inicial afirma que a responsabilidade das 
madeireiras Rés pela recomposição ambiental das áreas por elas desmatadas é solidária, 
respondendo as mesmas por uma obrigação comum e indivisível. Isto porque, a abertura e 
utilização sistemática de ramais e a devastação dos recursos naturais da Área Xikrim, cons
tituem danos insuscetíveis de divisão e portanto, ensejam responsabilidade conjunta, ou 
solidária.

As Rés não refutam a sua responsabilidade solidária, porém, tentam 
dividir esse ônus com a UNIÁO EEDERAL, a FUNAI e o IBAMA (fls. 476). Isso, sem sombra 
de dúvida, não merece o menor amparo, posto que as condições em que figuram os entes 
públicos no pólo passivo dessa Ação são muito distintas daquelas que se relacionam às 
madeireiras Rés.

As madeireiras Rés são as causadoras dos danos ambientais, tendo 
portanto realizado os atos comissivos que se encontram em análise nesse feito. A  UNIÃO, 
0 IBAMA e a FUNAI não praticaram nenhum dano no interior da Área Xikrim. Elas deixa
ram, sim, de exercitar as medidas atinentes à sua proteção. Portanto, distintas são as res
ponsabilidades e distintas são as condenações requeridas pela Autora.

Falar-se, neste caso, em responsabilidade solidária dos entes públi
cos, como pretendem as rnadeireiras Rés, numa tentativa clara de aliviar os ônus das suas
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condenações, importaria em proclamar, no Direito brasileiro, a lese do risco integral, refu
tada pelas nossas leis.

Aliás, neste sentido, elucidador é  o ensinamento do jurista A dalberto  
pAQUELono, que, em artigo de sua autoria intitulado "Responsabilidade Civil por Dano 
Ambiental: Considerações de Ordem Material e Processual", afirma o seguinte:

"Se a omissão administrativa é causa única do dano, não há dúvida sobre a 
incidência plena da regra constitucional do art. 37, § 6®. Contudo, se entre a 
falta, V .C ., da fiscalização e o dano interpõe-se o ato comissivo do causador 
direto do evento, parece mais razoável perquirir-se da culpa da administra
ção, como propõe Celso Antônio Bandeira de Mello, "ainda que se possa 
partir de uma presunção juris tantum de responsabilidade" (publicado in "Dano 
Ambiental, Preservação, Reparação e Repressão, pág. 452, Editora Revista 
dos Tribunais, vol. 2 ,1993)."

V I -  D O  O B JE T O  D A  C O N D E N A Ç Ã O

As Rés, às fls. 477 e 527 dos autos (item 20), alegam ser improcedente 
0 pedido de condenação no valor dos custos de extração da madeira e dos lucros resultan
tes de sua comercialização, contados em dobro, importância esta a ser apurada em liquida
ção de sentença. Para elas, a condenação deveria ser quanto ao plantio, com o sentido de 
recomposição, do número de árvores efetivamente retiradas.

Mais uma vez, entretanto, não procedem as alegações das Rés, visto 
que "as finalidades da Ação C ivil Pública são: cu m p rim en to  da o b rig a ção  de fa z e r , c u m 
p rim e n to  da o b rig ação  de não fa z e r  e ou a cond enação  em  d in h e iro "  (Pa u lo  A fonso  L eme 
M a c h a d o , in "Direito Ambiental Brasileiro", pág. 228, Malheiros Editores).

Ora, o pedido da Autora em relação às Madeireiras Res se dá justa
mente por intermédio da sua condenação em dinheiro, prevista expressamente nos Arts. 3® 
e 13 da Lei n° 7.347, de 24/07/85. E é claro que o valor dessa condenação será revertido 
para a efetiva recomposição ambiental da área Xikrim, a ser executada pelo IBAMA (obri
gação de fazer).

Desse modo, não guardam nenhum fundamento as alegações de mé
rito das Rés, que não merecem por isso ser agasalhadas.

V II - D O S  D O C U M E N T O S  A N E X A D O S  P ELA S RÉS

Os documentos apresentados pelas Rés encontram-se, em sua maio
ria, redigidos em língua estrangeira, em desacordo com o disposto no Art. 157 do CPC, que 
dispõe:

"Só poderá ser junto aos aulos documento redigido em língua estrangeira, 
quando acompanhado de versão em vernáculo , firmada por tradutor 
juramentado."
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Outrossim, os documentos redigidos em português (fls. 480 ,481 ,483 , 
486/491, 500/501,530, 531 ,533 , 536/541 e 550/551) não apresentam qualquer assinatu
ra, que indique os seus supostos elaboradores, nem mesmo encontram-se autenticados 
(são todos fotocopiados). Não deveriam, portanto, ser sequer considerados, cabendo o seu 
desenlranhamenlo dos autos.

Por fim, lais documentos não têm nenhuma relevância quanto à maté
ria principal tratada nestes autos. Conforme afirmam as próprias Rés, os mesmos visam 
apenas "demonstrar que o mogno não se encontra ameaçado de extinção no Brasil". Ora, 
o ponto modal dessa Ação é a responsabilidade das Rés pelos danos provocados por suas 
atividades ilegais na Área Xikrim - aqui não está em discussão a questão da extinção da 
espécie florestal retirada.

Até porque, coube ao governo brasileiro, por intermédio do IBAMA, 
como atesta 0 Doc. 34 (íls. 351/353), inclu iro  mogno na "Lista Oficiai de Espécies da Flora 
Brasileira Ameaçadas de Extinção". Acerca dessa inclusão, nào cabe qualquer tipo de con
testação neste momento, muito menos fundada em documentos totalmente inidôncos.

Em face do exposto, reafirma a Autora o inteiro teor de sua petição 
inicial, protestando pela total improcedência das contestações apresentadas pelas madei
reiras Rés.

N. Termos,
P. Deferimento.

Brasília, 23 de novembro de 1994.

Raimundo Sérgio Barros Leitão 
OAB/DF 10.841

Ana Valéria Nascimento Araújo Leitão Juliana Ferraz da Rocha Santilli
OAB/DF 10.918 OAB/DF 10.123
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Doc. 6: Rcisposta do NDI à Cx<(‘^ao di> Incompetoiicid 
oposta pela B«iiiniicli

E X M A . SR A . D R A . jU ÍZ A  EED ER A L D A  12" V A R A  D A  S E Ç Ã O  JU D IC IÁ R IA  D O  
D IS T R IT O  FED ER A L

EXCEÇÃO DE INCOM PETÊNCIA 
PROCESSO N® 94.0091511 -0

NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS, associação civil sem íins lu
crativos, com sede em Brasília, no SHIS, Ql 11, Bloco K, Sobreloja 65, inscrita no CGC/MF 
sob o n® 03658093/0001-34, constituída em conformidade com a legislação c ivil, com seus 
atos constitutivos registrados no Cartório do 1 ® Ofício de Registro C ivil das Pessoas Jurídicas 
do Distrito Federal, sob o n® 1574, no livro A  n® 02, em 01.12.88, vem, por intermédio de 
seus procuradores (Doc. 1), nos autos da Exceção de Incompetência proposta pela Madei
reira Bannach Ltda., em cumprimento ao respeitável despacho de fls. 17, apresentar a sua 
manifestação nos termos que se seguem.

I - D A  TEM PESTIV ID A D E

O  Excepto foi intimado a manifestar-se sobre a presente Exceção no 
último dia 04.07 .94, conforme certidão exarada às fls. 17 desies autos. Portanto, tempestiva 
é a sua manifestação, produzida no prazo de 10 (dez) dias que lhe faculta o art. 308. do 
Código de Processo C ivil.

II - D A  N ECESSID A D E D E P R O N U N C IA M EN T O  D O  M IN ISTÉR IO  
P Ú B L IC O  FEDERAL

O  ora Excepto salienta, inicialmente, que o Ministério Público Federal 
deve se pronunciar sobre a presente Exceção de Incompetência, nos termos da Constituição 
Federal:



"Art. 232 - Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas 
para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o 
Ministério Público em todos os atos do processo."

Vê-se que a Constituição Federal é expressa quanto à necessidade de 
intervenção do Ministério Público em Iodos os atos de processo envolvendo interesses 
indígenas, sob pena de nulidade, razão pela qual se requer, desde já , a intimação do 
Ministério Público Federal para que se pronuncie sobre a presente Exceção de Incompe
tência.

Ill - O  D IR E IT O  D E D ISC U T IR  A C O M P ETÊN C IA  ESTÁ P R E C L U S O

O  Excepto propôs a Ação C ivil Pública que gerou a presente Exceção 
perante o juízo Federal da 12- Vara no Distrito Federal. Esse juízo, inicialmente, declinou 
de sua competência para processar e julgar o íeito em favor do juízo Federal no estado do 
Pará.

O  Excepto, inconformado, recorreu daquela decisão interlocutória por 
intermédio de Agravo de Instrumento (Processo n® 93.0091528-2). A Excepiente contra- 
arrazoou, requerendo, com base nos mesmos argumentos constantes desta Exceção, que 
fosse declarada "a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o presente
feito" (íls. 103 dos autos do Agravo de Instrumento).

Esse Juízo, entâo, reformou o inteiro teorda decisão agravada. A  acer
tada reforma leve por base os seguintes argumentos:

"Fundou-se o despacho agravado no entendimento de que se tratava de com
petência absoluta, fixada pelo art. 2® da Lei 7.347/85.
Ocorre que a matéria já foi em parte debatida no Agravo de Instrumento n®
93.01 .22609-0-DF, no qual oTribunal Regional Federal da 1" Região decidiu 
que a competência para julgar e processar as ações civis públicas propostas 
contra a União ou suas entidades, como no caso, é da Justiça Federal.
Por outro lado, segundo o § 2® do art. 109 da Constituição Federal - que
prevalece sobre qualquer norma de lei ordinária, "as causas intentadas contra 
a União poderão ser aforadas na Seção Judiciária em que for domiciliado o 
autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda 
ou onde esteja situada a coisa, ou ainda, no Distrito Federal.
É certo, pois, que a ação tanto poderia ter sido ajuizada na Seção judiciária 
do Pará - onde ocorreu o fato que deu origem à demanda - como na Seção 
Judiciária do Distrito Federai. Logo, se o autor escolheu este foro, autorizado 
constitucionalmente, não se pode considerá-lo incompetente." (fls. 293/294 
dos Autos do Agravo de Instrumento)

A  decisão supra mencionada foi publicada no D iário  da justiça, 
Seção 2, edição de 16/03/1994, à página 10101, operando-se, devidamente portan
to, a providência da intimação das partes no Agravo de Instrumento, o que inclui a 
Excipiente.
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Acontece, que nenhum dos Agravados, apesar de regularmente inti
mados, manifestou qualquer oposição ao juízo de retratação exercido, lendo por isso mes
mo aquela decisão transitado em julgado.

Ora, se a declaração de competência feita não foi alvo de qualquer 
recurso por parte da Excipiente naquele momento, como pode agora a mesma querer argüir 
a incompetência relativa do Juízo que a proferiu? Alé porque, em se tratando de incompe
tência relativa, esta não pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, privilé
gio só conferido aos casos de incompetência absoluta.

Assim, precluso se acha o direito de discutir a matéria objeto da pre
sente Exceção de incompetência, posto já ter sido a mesma decidida por esse Juízo, não 
sofrendo da parte da Excipiente qualquer forma de impugnação no momento oportuno. 
Não pode, pois, ser conhecida a presente Exceção.

IV  - A  E X C IP IE N T E  IN C O R R E U  EM  " B IS  IN  ID E M "

A Excipiente, ao apresentar a sua contestação nos autos da Ação Civil 
Pública proposta pelo Excepto (fls. 455/478 daqueles autos), argüi, como matéria prelimi
nar e prejudicial, a questão da Incompetência Absoluta desse ju ízo para processar e julgar 
aquele feito. E o íaz apresentando os mesmos fundamentos constantes dessa Exceção!

Assim, a propositura da presente Exceção se constitui em "bis in idem" 
com relação à preliminar já levantada nos autos da Ação C ivil Pública, não merecendo, 
tampouco por esse fundamento, ser conhecida.

Aliás, neste sentido tem sido o entendimento jurisprudencial, conforme 
se depreende de leitura da decisão que ora anexamos (Doc. 2), proferida pelo juízo da 4" Vara 
da justiça Federal da Seção judiciária do Distrito Federal, que não conheceu de Exceção opos
ta paripassu  com a argüição de incompetência deduzida preliminarmente em contestação.

V  - N Â O  H Á  JU R IS P R U D Ê N C IA  M A N S A  E P A C ÍF IC A  Q U A N T O  À
C O M P E T Ê N C IA  P A R A  P R O C ES S A R  E JU L G A R  A Ç Õ E S  C IV IS  P Ú B L IC A S :
O S  A C Ó R D Ã O S  C IT A D O S  P ELA  E X C IP IE N T E  FO R A M  
R E F O R M A D O S  P ELO  P R Ó P R IO  STJ

No item 08 de sua petição apresentando a presente Exceção (fls. 10 
dos autos), a Excipiente afirma que a "jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior de justiça 
(sic) é mansa e pacífica quanto a competência da justiça Estadual em primeiro grau para 
processar e julgar ação civil pública visando à proteção ao patrimônio público e ao meio 
ambiente". Para demonstrar a sua afirmação, a Excipiente transcreve trechos de acórdãos 
do STj relativos aos Conflitos de Competência n® 2.473-0-SP e n® 2.374-0-SP, relatados pelo 
Exmo. Sr. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro (íls. 10,11 e 12 dos autos).

Ocorre que os acórdãos mencionados pela Excipiente não se prestam 
a afirmar que aquela Colenda Corte (o Superior Tribunal de justiça) tenha fixado um enten
dimento contrário à competência da justiça Federal para processar e julgar ações civis
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públicas, visto que os mesmos foram reformados pelo próprio STJ, conforme demonstrare
mos a seguir:

No Conflito de Competência n® 2.374-0-SP, o acórdão anexado aos 
autos pela Excipiente íoi reformado pela 1 " Seção do STj, através de embargos declaratórios 
recebidos com efeitos modiíicativos, lendo sido reconhecida a competência da justiça 
Federal (Doc.3):

"Competência. Conflito. Ação Civil Pública. Medida Cautelar para Produção 
Antecipada de Provas, Objetivando a Realização de Prova Pericial e Teste
munhal, tendo em vista Vazamento de Petróleo, ocorrido no Canal de São 
Sebastião-SP. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EFEITOS M O DIFICATIVO S. 
POSSIBILIDADE.

I - Achando-se a controvérsia regida pela "Convenção Internacional sobre 
Responsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição de Óleo", cujo tex
to foi aprovado pelo Decreto Legislativo n® 74, de 1976, promulgado pelo 
Decreto n® 79.437, de 28-3-77, e regulamentado pelo Decreto n® 83.540, de 
4-6-79, a competência para julgá-la é do juízo federal, nos expressos termos 
do art. 109, III, da Constituição Federal.
li - Embora haja compatibilidade entre o art. 2® da Lei n® 7.347, de 24-7-85, 
com 0 art. 109, parágrafos 2® e 3® da Constituição, como sustentado peio 
acórdão embargado, nenhuma compatibilidade existe entre o citado texto 
legal e o art. 109, III, daquela Lei Maior.
III ■ Os embargos declaratórios podem ter efeitos modificativos se, ao suprir- 
se a omissão, outros aspecto da causa tenha de ser apreciado como conseqüên
cia necessária.
IV - No caso, o acórdão embargado não considerou, ao decidir a questão 
sobre competência, a aplicação da citada Convenção Internacional. Daí que, 
suprindo-se a alegada omissão, impõe-se o recebimento dos embargos e, como 
decorrência inafastável, declarar-se a competência do MM. juízo Federal 
suscitante, isto é, da 2- Vara em São josé dos Campos-SP.
V  - Embargos Declaratórios Recebidos" (Relator: ministro Antônio de Pádua 
Ribeiro, Embargos de Declaração no Conflito de Competência n® 2.374-0-SP, 
acórdão publicado no Dj de 10-05-93, pág. 08584) - (griíos nossos)

O  mesmo ocorreu com o segundo acórdão citado pela Excipiente para 
comprovar entendimento jurisprudencial, referente ao Conflito de Competência n® 2.473- 
0/SP, que foi também reformado por embargos declaratórios com efeito modificativo, por 
idênticas razões (Doc.4):

"Competência. Conflito. Ação C ivil Pública. Reparação de Dano 
Ambiental. Colisão do Petroleiro "Penélope" contra o Petroleiro "Pi
quete", no Terminal Marítimo "Almirante Barroso". Embargos Declara
tórios. Efeitos Modificativos. Possibilidade.

I - Achando-se a controvérsia regida pela "Convenção Internacional sobre 
Responsabilidade C ivil em Danos Causados por Poluição de ó leo ", cujotex-



to foi aprovado pelo Decreto Legislativo n -  74, de 1976, promulgado pelo 
Decreto n. 79.437, de 28.03.77, e regulamentado pelo Decreto n® 83.540, de
04.06.79, competente para julgá-la é o juízo federal, nos expressos termos 
do art. 109, III, da Constituição Federal.
II - Embora haja compatibilidade entre o art. 2- da Lei n® 7347, de 04.07.85, 
com 0 art. 109, §§ 2® e 3®, da Constituição, como sustentado pelo acórdão 
embargado, nenhuma compatibilidade existe entre o citado texto legal e o 
art. 109, III, daquela Lei Maior.
III - Os embargos declaratórios podem ter efeitos modificativos se, ao suprir- 
se a omissão, outro aspecto da causa tenha de ser apreciado comoconseqüên- 
cia necessária.
IV - No caso, 0 acórdão embargado não considerou, ao decidir a questão 
sobre competência, a aplicação da citada Convenção internacional. Daí que, 
suprindo-se a alegação omissão, impõe-se o recebimento dos embargos e, 
como decorrência inafastável, declarar-se a competência do MM. Juízo Fe
deral suscitante, isto é, o da 22" Vara em São José dos Campos-SP.
V  - Embargos declaratórios recebidos." (Relator: ministro Antônio de Pádua 
Ribeiro, Embargos de Declaração no Conflito de Competência n® 2.473, pu
blicado no D) de 10-05-93, pág. 08584) - (grifamos)

Vê-se que ambos os acórdãos foram reformados por idênticos funda
mentos, tendo sido mantida a competência da justiça Federal, e não da Justiça Estadual, 
como alega a Excipiente.

A orientação dos dois acórdãos, que foram citados pela Excipiente na 
tentativa de demonstrar um entendimento jurisprudencial cristalizado, tornou-se, com o 
recebimento dos embargos declaratórios com efeito modificativo, a mesma da decisão pro
ferida nos Autos do Agravo de Instrumento n® 93.0091528-2, que estabeleceu a competência 
da justiça Federal para processar e julgar a Ação Civil Pública apresentada pelo Excepto. Ou 
seja, ainda que se admita a compatibilidade do art. 2® da Lei 7.347/85 com o art. 109, §§ 2®e 
3® da Constituição Federal, nenhuma compatibilidade existe entre tal dispositivo de lei ordiná
ria e o art. 109, XI, da Carta Magna, que dispõe expressamente:

"Art.109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

XI - a disputa sobre direitos indígenas".

Nos dois acórdãos, cujas ementas foram transcritas acima, a incompa
tibilidade é com o inciso III do art.109, que estabelece regra específica de competência 
para regular causas fundadas em tratados internacionais, que prevalece sobre qualquer 
outra regra genérica fixada em lei ordinária.

In casu, há uma regra expressa da Constituição regulando a compe
tência para causas envolvendo direitos indígenas, e esta deve preponderar. Ou seja: ainda 
que prevaleça o entendimento de que o art. 2® da Lei 7.347/85 é compatível com o art, 109,
§ 3® da Constituição Federal, não há como sustentar a sua compatibilidade com o art.109, 
XI, que prevê expressamente a competência da justiça Federal para julgar disputas sobre 
direitos indígenas.
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Diante da constatação dc que os acórdãos utilizados pela Excipiente 
foram reformados pelo ST], torna-se evidente a falsidade de sua afirmação e a tentativa 
torpe de induzir esse juízo ao erro.

VI - O ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 
DA 1" REGIÃO

O  egrégio Tribunal Regional Federal da 1" Região já firmou jurispru
dência favorável à competência da justiça Federal no Distrito Federai para julgar ação civil 
pública intentada contra a União Federal, ainda que seja outro o local do dano ambiental. 
Aojulgaro Conflito de Competência n- 89 .01.04829-9/PA, assim se posicionou oTribunal:

"AÇÃO  CIVIL PÚBLICA. CONFLITO  DE COMPETÊNCIA. jUSTIÇA FEDERAL. 
SEÇÃO jU D IC IÂRIA  DO DF.
Interpreta-se o Art. 2® da Lei n® 7.347/85 em harmonia com o Art. 109, § 2® da 
Constituição, se a União Federal é demandada. Competência da Vara Fede
ral da Seção judiciária do Distrito Federal, onde o feito foi originariamente 
proposto.
Conflito de competência que se julga procedente, fixando a competência do 
MM. Juiz Federal suscitado." (grifos nossos) - (Diário da Justiça - Seção II,
28 .05.90, pág.11026, Relator: ju iz Jirair Meguerian; Partes A  e B: Ministério 
Público Federal e União Federal; Suscitante: Juízo Federal da 2- Vara/PA; 
Suscitado: juízo Federal da 9" Vara/DF).
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ma Corte:
No mesmo sentido são as seguintes decisões emanadas daquela mes-

"AGRAVO DE INSTRUMENTO N® 93.01.02093-9/BA
RELATOR: EXM" SR" jU ÍZA  ELIANA CALMON 
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO  FEDERAL 
PRO CURADO R: JAIR BRANDÃO DE SOUZA MEIRA 
AGRAVAD O : AMILSON GONÇALVES RODRIGUES

EMENTA

PROCESSO CIVIL - COMPETÊNCIA - AÇÂO  CIVIL PÚBLICA
1. A  controvérsia gerada, quanlo à competência da Justiça Federal nas ações 
civis públicas intentadas em proteção a patrimônio nacional, ficou superada 
pelo art. 93, da lei n® 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor.
2. A competência funcional estabelecida no art. 2® da Lei da Ação C ivil Públi
ca - Lei n® 7.347/85, foi alterada pela lel nova que ressaltou a competência da 
justiça Federal, em qualquer situação.
3. Agravo Provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que sâo partes os acima indicados.
Decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Federai da 1" Região, à



unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, 
reformando a sentença, na forma do relatório e notas taquigráficas cons
tante dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julga
do". (grifos nossos)

"AG RAVO  DE INSTRUM ENTO N® 93.01.02092-0 - BA
RELATOR; O  EXM® SR. JU IZ TO U RIN H O  NETO 
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO  FEDERAL 
PRO CURADO R; DR. JAIR BRANDÃO DE SO UZA MEIRA 
AGRAVAD O : O LIVÉRIO  ARAÚjO

EMENTA

PROCESSO CIV IL. AÇÃO  CIVIL PÚBLICA. LEI N® 7.347/85, ART. 2®. COMPE
TÊNCIA.
1. A  competência para a ação civil pública é do juízo do local onde ocorreu o 
dano, ressalvada a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, 
da CF/88. Qurisprudência divergente - por maioria, AG 91 .01 .13437-0-MC - 
TRF 1 ® REG.; AG 51132-RJ - TRF. Doutrina favorável: Hely Lopes Meireles, 
Hugo Nigro M azzilli, Paulo Roberto de Gouvêa Medina e outros).
2 . Agravo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Juízes da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1 " Re
gião, por unanimidade, dar provimento ao agravo, na forma do voto e das notas 
taquigráficas precedentes, que integram o presente ju Igado". (grifos nossos)

V II - N O  M ÉR ITO , A  EX C EÇ Ã O  N Ã O  M ERECE SER P R O V ID A

Também no mérito não procedem as alegações da Excipiente, sendo 
juridicamente infundada a sua pretensão dc transferir o processo da justiça Federal para a 
Justiça Estadual.

A Constituição Federal é suficientemente clara quando estatui que:

"Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

XI - a disputa sobre direitos indígenas"

In casu, não resta qualquer dúvida quanto a envolver a ação judicial, 
proposta originariamente peranie a Justiça Federal, disputa sobre direitos indígenas. Trata- 
se de Ação C ivil Pública movida pelo Núcleo de Direitos Indígenas, ora Excepto, contra 
FUNAI, IBAMA, União Federal e empresas madeireiras que atuam ilegalmente dentro de 
área indígena demarcada e homologada (portanto, plenamente reconhecida como de do
mínio da União - Constituição Federa!, art. 20, XI).
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Discutem-se, na Ação Civil Pública, os danos ambientais causados às 
terras indígenas pela exploração ilegal de mogno, em detrimento dos direitos reconhecidos 
aos índios de posse permanente e usufruto exclusivo dos recursos naturais de suas terras 
(art. 231, §2® da Constituição Federal).

Ao estabelecer a competência da Justiça Federal para processar e ju l
gar 0 íeito, esse Juízo entendeu que o art. 2® da Lei 7.347/85, que estabelece a competência 
da Justiça do local do dano para julgar ações civis públicas, não poderia prevalecer sobre 
regra de jurisdição federal fixada pela Constituição.

Primeiramente, porque ainda que se entenda pela compatibilidade do 
art. 2® da Lei 7.347/85 com o art. 109, § 3® da CF, - tal como sustentado pela Excipiente, 
não há como conciliar o citado dispositivo de lei federal com o art. 109, XI, da Carta 
Magna, que contém regra explícita e específica, de competência da Justiça Federal, para o 
julgamento de quaisquer feitos envolvendo terras indígenas - independentemente de se 
tratar de ação civil pública, ação ordinária, ou qualquer outro tipo de procedimento jud ici
al. A regra constitucional é claríssima: quaisquer disputas envolvendo direitos indígenas 
serão processadas e julgadas por juízes federais.

Em dois julgamentos anteriores da Egrégia 1" Seção do STj, já citados 
acima (ementas transcritas no capítulo V desta manifestação), em que se discutiu justamen
te a competência da justiça Estadual versus a da justiça Federal para julgar ação civil públi
ca, fundada em convenção internacional sobre responsabilidade civil em danos causados 
por poluição de óleo, os ilustres julgadores entenderam, em embargos de declaração rece
bidos com efeitos modificativos, que:

"Embora haja compatibilidade entre o art. 2® da Lei n® 7.347, de 04.07.85, 
com 0 art. 109, parágrafos 2® e 3®, da Constituição, como sustentado pelo 
acórdão embargado, nenhuma compatibilidade existe entre o citado texto 
legal e o art. 109, III, daquela Lei Maior." (Embargos de Declaração no Con
flito de Competência n® 2473, acórdão publicado no DJ de 10-05-93 - doc. 2).

O  art. 109, III, da Constituição, estabelece que aos juízes federais com
pete processar e julgar "as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado 
estrangeiro ou organismo internacional". O  entendimento do acórdão citado foi, portanto, 
que tal regra de competência específica, fixada pela Constituição, é incompatível com a 
regra fixada pelo art. 2® da Lei 7.347/85, que determina a competência do "local do dano" 
para ações civis públicas, ou mesmo com o art.109, § 3® da CF.

Ou seja; só será competente o juízo cio local do dano, estadual, quan
do não sc tratar cie causa que, em função dos interesses jurídicos que envolva, tenha a 
competência da Justiça Federal expressa e especificamente determinada pela Constituição 
Federal, em dispositivo próprio.

É evidente a semelhança com o caso dos autos. Se o art. 109, XI, 
dispõe especificamente que compete aos juízes federais processar e julgar "a disputa sobre 
direitos indígenas", é incompatível com a regra de competência do "local cio dano" eslabe-



lecida pela Lei 7.347/85. E não resta dúvida: deve prevalecer a regra constitucional, em 
respeito ao princípio da supremacia das normas constitucionais.

In casu, além de prevalecer a regra da competência da Justiça Federal 
para julgar feitos envolvendo direitos indígenas, os bens jurídicos em questão - as terras 
indígenas - são públicos e federais, de domínio da União Federal, também por expressa 
previsão constitucional:

"Art. 20 - São bens da Uniào:

XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios"

Portanto, o interesse jurídico da União é direto, e sua intervenção no 
íeito não é meramente formal, mas substancial, na qualidade de proprietária dos bens jurí
dicos em questão e de uma das Rés da Ação C ivil Pública, ao lado de duas autarquias 
federais: FUNAI e IBAMA. Eis aqui mais um fundamento para a fixação da competência da 
Justiça Federal neste caso.

A  competência da Justiça Federal para processar e julgar feitos, de qual
quer natureza, que envolvam direitos indígenas, é reconhecida pela jurisprudência:

"Conflito de Competência. Ação Possessória. Terras de Silvícolas. Litisconsórcio 
passivo entre a FUNAI e a União. Ante a existência de litisconsórcio entre a 
FUNAI e a União, as ações em que se discute posse sobre áreas dos silvícolas 
são da competência da Justiça Federal. Conflito improcedente". (TFR, Confli
to de Competência n- 0006839, relator: ministro Dias Trindade, acórdão pu
blicado no DJ de 04-09-86).

"Competência. Furto de madeira em terras dos silvícolas. Compete à Justiça 
Federal o processo e julgamento dos crimes de furto de madeiras extraídas de 
terras dos silvícolas, pois são praticados em detrimento de bens e interesses da 
União, detentora do domínio sobre essas terras. Recurso provido". (TFR, Re
curso Criminá! n® 0001240, relator: ministro Dias Trindade, publicado no DJ 
de 25-09-86, pág. 02322).

"Aldeiamento de índios. Interesse da União. Competência da Justiça Federal.
A alegação de domínio por parte da União em terras situadas no perímetro de 
aideiamentos indígenas revela o seu fundado interesse na causa, capaz de 
deslocá-la para o processo e julgamento no foro federal. Agravo desprovido. 
Decisão reformada". (TFR, Agravo de Instrumento n® 0043555, relator; minis
tro Gueiros Leite, publicado no Dj de 08-03-84).

"Competência. Usucapião. Interesse da União. Demonstrando a União Fede
ral, ao contestar a ação como ré, que as terras objeto da ação são de seu 
domínio, firmada está a competência da Justiça Federal, nos termos do enun
ciado das Súmulas 250 do E.STF e 14 deste Tribunal. Agravo Improvido." 
(TFR, A .l. n® 0041849, relator; ministro Otto Rocha, publicado no Dj dc 07- 
10-82) - (todos os griíos são nossos)
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Também os constitucionalistas brasileiros se manifestam, unanimemen
te, pela competência absoluta da Justiça Federal para julgar feitos envolvendo direitos indí
genas. Vejamos os ensinamentos do Prof. josé Afonso da Silva (in "Curso de Direito Consti
tucional Positivo", Ed. Revista dos Tribunais, 7" edição, pág. 722}:

"Os direitos e interesses dos índios têm natureza jurídica de direito coletivo, 
direito comunitário. Como tal, concerne à comunidade toda e a cada índio em 
particular como membro dela.

Por isso é que a Constituição reconhece legitimação para defendê-los em juízo 
aos próprios índios e às suas comunidades, intervindo o Ministério Público em 
todos os atos do processo, que é da competência, em primeira instância, do 
Juiz Federal da seção onde estiverem situadas as terras por eles habitadas 
(arts.109, XI e § 2-, e 232) e, na segunda, do Tribunal Regional Federal da 
área. Pela mesma razão, ou seja, por se tratar de direitos e interesses coleti
vos, Indisponíveis, de ordem pública, envolvidos, além do mais, com Interes
ses da União, é que a Constituição também deu legitimação ao Ministério 
Público para defendê-los judicialmente (art. 129, V), e, se a competência é da 
Justiça Federal, o Ministério Público legitimadoé o Ministério Público Fede
ral." (grifamos)

Resumindo: se a Constituição Federal dispõe expressamente que as 
causas envolvendo direitos indígenas devem ser julgadas por juízes federais, não se pode 
invocar um dispositivo de uma lei infraconstitucional para transferir o seu julgamento para 
a Justiça Estadual. Estar-se-ia contrariando o império da norma suprema.

In casu, a competência da justiça Federal é determinada não só por 
envolver a disputa direitos indígenas, pela natureza das terras indígenas, bens públicos de 
domínio da União Federal, como também pela presença da União Federal e duas autarquias 
federais - FUNAI e IBAMA - no pólo passivo, em conformidade com outro dispositivo cons
titucional:

"Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em quea União, entidade autárquica ou empresa pública federal 
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto 
as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à 
Justiça do Trabalho".

A  competência da justiça Federal, no caso presente, é estabelecida em 
função da matéria (ratione materiae) - direitos indígenas - e em razão das pessoas (ratione 
personae). Portanto, competência absoluta, fixada pela Lei Maior do país, que prevalece 
sobre qualquer outro critério. É norma de ordem pública, com aplicação cogente, inderrogável 
pelas partes ou pelo ju iz e limitadora da esfera legislativa do poder constituído.

E foi justamente com base nesse entendimento que o Ministério Públi
co Federal e a União Federal apresentaram Recurso Extraordinário contra acórdãos da Egré
gia Primeira Seção do STj (Conflito de Competência n® 2.706 e Coníl ito de Competência n®



2.230), que haviam entendido pela competência de ju iz do local do dano, em detrimento 
do ju iz federal, em ação civil pública movida contra a União Federal. O  Ministro W illiam  
Patterson, enlão Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, admitiu os dois recursos 
extraordinários e lhes deu seguimento, nos seguintes termos:

"Os recorrentes arguem, em síntese, que o aresto impugnado contrariou o art. 
109, I e § 3® da Constituição Federal, sustentando a competência da justiça 
Federal, por considerar que o art. 2® da Lei 7.347/85 não pode prevalecer 
sobre a regra maior acima indicada.

Entendo que razão assiste aos recorrentes, na pretensão de ver a questão sub
metida à apreciação do Egrégio Supremo Tribunal Federal.
Acentue-se, desde logo, que estão presentes e cumpridos os pressupostos 
básicos de admissibilidade do recurso extraordinário, visto como se discute 
aspecto constitucional objetivo, explicitamente abordado no acórdão impug
nado.
Sem embargo das lúcidas considerações ínsitas no decisum, entendo corretas 
as alegações, postas no recurso, sobre cuidar o inciso 1 do artigo 109, da 
Constituição Federal, de fixação de critério de jurisdição. Na lição de Frederico 
Marques, lembrada, serve esta para designar as atribuições conferidas em con
junto a uma determinada espécie de órgãos judiciários. Portanto, mesmo que a 
competência delineada na Lei 7.347/05 (art. 2®), seja de natureza funcional, 
e assim, absoluta e inderrogável, há dc preva lecer o p rece ito  fundam ental. 
Mesmo que dessa concepção se discorde, não há como fugir de outro argu
mento, para mim definitivo, que conduz ao acolhimento do pedido. Com 
efeito, ao colocarem-se em confronto o inciso 1, os §§ 1® e 2® com o § 3®, do 
mesmo artigo 109, chega-se facilmente à conclusão de que as exceções, à 
jurisdição federal são aquelas declaradas no item 1, não havendo de extrair- 
se do § 3® um outro tipo de exceção, relativamente às causas de interesse da 
União, visto que a disposição em comento refere-se a entidades diversas.
Por outro lado, os §§ 1® e 2® tratam de competência pertinente às ações pro
postas contra a União Federal, exclusivamente, e aíinexiste motivo para con
siderar outro órgão que não o da Justiça Federal.
Só essas razões são suficientes para dar seguimento ao recurso. Ressalte-se, 
porém, que não são desprezíveis os argumentos lançados quanto à natureza 
da competência estabelecida nos §§ 1® e 2® (ratione personae), e , portanto, 
também absoluta e inderrogável.

Ante 0 exposto, ADM ITO  o recurso.
Ministro W illiam  Patterson 
V ice Presidente" - (grifos nossos)

Estes apelos extremos (REs n® 161451-0 e 168273, relator dc ambos: 
Ministro Moreira Alves) foram interpostos pelo Ministério Público Federal com base no 
entendimento de que o art. 2® da Lei. 7.347, fixador da competência do ju iz do local do 
dano, não pode prevalecer sobre a norma constitucional que fixa a competência da Justiça 
Federa! para julgar ações em que a União Federal ou suas autarquias sejam rés.
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Entendeu o Ministério Público Federal, com razão, que as exceções à 
Jurisdição Federal dirigidas à União e suas autarquias, estão expressamente previstas no 
art. 1 0 9 ,1, da Carta Magna, ou seja: causas de falência, acidentes de trabalho e as sujeitas 
à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Em nenhum momento a Constituição Federal 
prevê exceção, nos casos de ações civis públicas, à regra geral da competência federal 
para ações contra a União. No caso presente - é importante salientar - a competência da 
Justiça Federal se estabelece não apenas em função da presença da União Federal e de 
duas autarquias federais no pólo passivo, mas também por envolver a disputa direitos 
indígenas, conforme já salientado.

As ações civis públicas não estão, de forma alguma, excepcionadas 
da jurisdição Federal - quer pela Constituição, quer pela Lei 7.347/85. E daí surge a per
gunta óbvia; se há um dispositivo constitucional claro e expresso afirmando que as dispu
tas sobre direitos Indígenas serão julgados por juízes Federais, bem como as causas con
tra a União Federal, por que contrariá-lo, com base numa interpretação extensiva de lei 
infraconstitucional, que não faz qualquer referência à competência da justiça Estadual ou 
Federal?

E em função da prevalência da norma constitucional fixadora da com
petência federal sobre o art. 1- da Lei 7.347/85 que os juristas que dissertam sobre a ação 
civil pública são acordes em ressaltar que esta deve ser julgada no local do dano, mas 
desde que ressalvada a competência da justiça Federal. Vejamos: H UGO  NIGRO  
MAZZILLI, {in "A Defesa dos Interesses Difusos em juízo", Ed. Revista dos Tribunais, 4" 
edição, pág. 121):

"As exceções ao princípio de que as ações da Lei n® 7.347/85 devem ser 
propostas no local do dano efetivo ou virtual ficam por conta de quando haja 
interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, na con
dição de autoras, rés, assistentes ou opoentes (CF, art. 1 0 9 ,1), ou de quando 
haja interesses de vários Estados em conflito ou entre as respectivas entidades 
da administração indireta (CF, art. 1 0 2 ,1, /). Nesses casos, desloca-se a com
petência para juízes ou tribunais federais."

No mesmo sentido, entende HELY LOPES MEIRELLES, {in "Mandado 
deSegurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data", Ed. 
Revista dos Tribunais, 13" edição, pág. 127):

"A ação civil pública e as respectivas medidas cautelares deverão ser propos
tas no foro do local onde ocorrer o dano (arts. 2®e 4®)...
. .. Se, porém, a União, suas autarquias e empresas públicas forem interessa
das na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, a causa correrá 
perante os Juízes Federais e o foro será o do Distrito Federa! ou o da Capital 
do Estado, como determina a Constituição da República (art. 109, D".

Outro jurista que discorreu sobre a matéria, PAULO ROBERTO DE 
GOUVÊA MEDINA, {in "Aspectos da Ação Civil Pública", artigo publicado na Revista de 
Processo, edição julho-setembro de 1987, n®47, pág. 225):
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"Ao conferir competência ao juízo do foro do local onde ocorreu o dano, a lei 
está, pois, excluindo a possibilidade de a ação ser ajuizada noutro foro, seja 
por aplicação das regras comuns de competência, seja por vontade dos liti
gantes. Em se tratando, porém, de ação em que forem partes a União, suas 
autarquias ou empresas públicas federais, prevalecerá a competência da jus
tiça Federal, que, sendo também de categoria absoluta, decorre de norma 
constitucional (CF, art. 25,1)."

já RENÉ A. DOTTI, {in "A atuação do Ministério Público na proteção 
dos interesses difusos", Revista do Ministério Público - RS, n - 19/86, p. 83 e nota 35), ao 
comentar a competência do local do dano, estabelecida pela Lei 7.347/85, em obediência 
ao princípio de territorialidade, e sua conveniência processual, ressalva que:

"Trata-se, como é óbvio, de uma regra geral, que sofre exceção nas causas 
em que a União, entidade autárquica ou empresas públicas forem interessa
das na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes. Em tais hipóteses, a 
regulação da matéria é constitucional (CF art. 125 e §§) no que tange à com
petência jurisdicional e ao foro".
(Com a CF de 1988, a remissão constante do texto de R.A. Dotti seria ao 
art. 1 0 9 ,1).

Finalmente, RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, que embora 
defenda, com muita ênfase, a conveniência processual de se fixar a competência da Justiça 
Estadual para ações civis públicas, pela suposta facilidade de colheita das provas, reconhe
ce que as regras constitucionais em vigor excepcionam a jurisdição federal {in "Ação Civil 
Pública", Ed. Revista dos Tribunais, 2" edição, pág. 50):

"Já se vê que a conclusão sobre esse tópico (a competência) há que desdo
brar-se conforme se esteja considerando o direito posto  ou especulando de 
lege ferenda: no primeiro caso, por força do comando constitucional antes 
referido, e desde que hajae/et/Vo/nferesse/urfo/coda União, suas autarquias 
e empresas públicas, o foro competente será o da justiça Federal. A aferição 
desse efetivo interesse jurídico, como diz José Celso de Mello Filho, "só pode 
ser verificada, em cada caso ocorrente, pela justiça Federal (RTJ 101/881). 
Para esse fim é que ela foi instituída: para dizer se, na causa, há ou não há 
interesse jurídico da União (v. RTJ 78/398)."

É de se salientar ainda que a EUNAI e o IBAMA, Réus na Ação Civil 
Pública, têm a natureza jurídica de autarquias federais, com privilégio,do foro federal, 
conforme jurisprudência dominante:

"Competência. EUNAI
Cabe à Justiça Federal processar e julgar as causas em que for parte a FUNAI.
Precedente i  CC n® 219." (STj, Conflito de Competência n® 0001269, relator: 
Ministro Alhos Carneiro, publicado no DJ de 26-11 -90, pág. 13763).

"Processual C ivil. Competência. Fundação de Direito Público.
1. Fundação Nacional do índio - FUNAI, qualifica-se como pessoa jurídica
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de direito público, que integra o gênero autarquia (RTJ 122/495)
2. E competência da Justiça Federal processar e julgar causas em que estes 
entes comparecem como partes (C .F., art.109,1)
3. Precedentes." (STJ, Conflito de Competência n- 0001273, relator: Ministro 
Bueno de Souza, publicado no DJ de 23-09-91, pág. 13061).

"Conflito de Competência. Ação de Reparação de Danos proposta contra a 
Fundação Nacional do índio (FUNAI). Competência da justiça Federal - É 
competente a Justiça Federal para o julgamento de ação ajuizada contra Fun
dação instituída peio Poder Público Federal, em regime administrativo sob leis 
federais." (CC n- 2930-SP, relator: Ministro Hélio Mosimann, acórdão publi
cado no Dj de 26-04-93, pág. 07149).

Destaque-se, finalmente, que além destes fundamentos de natureza 
constitucional, um outro, de natureza infraconstitucional, ampara a fixação da competên
cia da Justiça Federal: a alteração do art. 2® da Lei n® 7.347/85 pela Lei n® 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor), que estabelece:

"Art. 93 - Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a 
causa a justiça local:

I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito 
local;
II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de 
âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo 
C ivil nos casos de competência concorrente."

Portanto, esta nova lei, que introduziu sensíveis modificações na Lei 
7.347/85 e no processamento das ações dvis públicas, ressalvou expressamente a compe
tência da justiça Federal para julgar tais feitos, envolvendo direitos coletivos ou difusos. 
Tanto é que o art. 21 da própria Lei 7.347/85 (já com os acréscimos introduzidos pela Lei 
8.078/90) dispôe expressamente que:

"Art. 21 - Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e 
individuais, no que for cabível, os dispositivos do tít. Ill da lei que instituiu o 
Código de Defesa do Consumidor."

Ora, 0 título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor 
é justamente o que trata da defesa em juízo, e que inclui o art. 93, citado acima. Portanto, 
não resta qualquer dúvida de que está expressamente ressalvada a competência da justiça 
Federal para julgar o presente feito.

Por todo o exposto, conclui-se que as ações civis públicas só poderão ser 
processadas e julgadas pela justiça Estadual quando não envolvam disputa sobre direitos indí
genas ou interesses jurídicos diretos da União Federal, ou de suas autarquias. No caso presen
te, resulta clara e incontestável a competência do Juízo Federal da 12" Vara da Seção 
Judiciária do Distrito Federal, onde a Ação foi originariamente proposta.



Frente aos argumentos dispendidos, data venia, a Exceção, também 
no mérito, não merece guarida.

VIII - CO N CLU SÃ O

Diante do exposto, requer o Excepto:

1) Seja intimado o Ministério Público Federal para que se pronuncie sobre a presente 
Exceção de Incompetência, conforme determina o artigo 232 da Constituição Federal;

2) Não seja conhecida a presente Exceção posto estar p rec lu so  o direito da Excipiente 
de argüir a incompetência desse Juízo, bem como pelo fato de se constituir a mesma em bis 
in idem;

3) Caso seja esta Exceção conhecida, que no mérito não se lhe dê provimento, confir
mando a competência do Juízo da 12- Vara Federal no Distrito Federal para processar e 
ju lgara Ação Civil Pública n® 93.0006714-1, promovida pelo ora Excepto;

4) E que, por fim, seja a Excipiente obrigada a arcar com as custas processuais e com os 
honorários advocatícios arbitrados por esse juízo.

Termos em que,
Pede deferimento.

Brasília, 13 de julho de 1994.

Raimundo Sérgio Barros Leitão 
OAB (DF) 10.841

Ana Valéria Nascimenlo Araújo Leitão Juliana Ferraz da Rocha Santilli
OAB (DF) 10.918 OAB(DF) 10.123
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Dot'. 7: Resposta dn NDI ao pedido de chamamofilo ao processo 
formulado pelas madeireiras Bannach e Perachi

EX M A . SR A . D R A . JU IZ A  FED ER A L  D A  12" V A R A  D A  S E Ç Ã O  JU D IC IÃ R IA  D O  
D IS T R IT O  FED ER A L

AÇAO  CIVIL PUBLICA 
Processo n® 93.6714-1

NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS, associação civil sem fins lucra
tivos, já qualificada nos autos acima epigrafados, vem, por intermédio dos seus procurado
res abaixo assinados, maniíeslar-se sobre o teor da petição de fls. 555/559, apresentada 
conjuntamente pelas Rés MADEIREIRA BANNACH LTDA e EXPORTADORA PERACHI 
LTDA, nos termos em que segue.

As Rés, acima mencionadas, requereram a esse d. juízo o CHAMA
MENTO AO PROCESSO da Comunidade Indígena Xikrim do Rio Cateté, ocupante da 
ÁREA INDÍGENA XIKRIM DO RIO CATETÉ (objeto da proteção ambiental buscada por 
essa Ação), sob o argumento de que:

a) exploraram madeira no interior da Área Xikrim  em função de 
contratos assinados com os representantes da Comunidade que ocupa a citada área;

b) em função desses contratos estão sendo acionadas judicialmente
nos presentes autos;

c) que os referidos contratos atribuíam à Comunidade Xikrim a res
ponsabilidade única e exclusiva pela extração da madeira.

Acontece, que é o pedido formulado pelas madeireiras Rés inteira
mente descabido e improcedente, não merecendo da parte desse Juízo a menor considera
ção. Senão vejamos:
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I - N ECESSID A D E DE P R O N U N C IA M EN T O  D O  M IN JSTERIO  P U B LIC O  
FED ERAL

A autora salienta, inicialmente, que o Ministério Público Federal deve 
se pronunciar sobre o p.c^-ente pedido de Chamamento ao Processo, nos termos da Consti
tuição Federal:

"Art. 232 - Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas 
para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o 
Ministério Público em todos os atos do processo".

Vê-se que a Constituição Federal é expressa quanto à necessidade de 
intervenção do Ministério Público em todos os atos do processo envolvendo interesses 
indígenas, sob pena de nulidade, razão pela qual se requer, desde já, a intimação do Minis
tério Público Federal para que se pronuncie sobre o presente pedido de Chamamento ao 
Processo.

II - O  IN S T IT U TO  D O  CH A M A M EN TO  A O  PR O C ESSO  É IN CO M PA TÍV EL  
C O M  O  P R O C ED IM EN T O  D A  LEI DA  A Ç Ã O  C IV IL  PÚ B LICA

A Associação autora propôs contra as madeireiras Rés AÇÃO  C IV IL 
PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS AO  M EIO  AM BIENTE, que
tem os seus fundamentos estatuídos pela Lei n® 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública). Ora, 
como 0 próprio nome da Ação proposta já indica, o seu objetivo central é obter a repara
ção, por parte daqueles que figuram no seu pólo passivo, na exata medida dos atos comissivos 
e omissivos que praticaram, causando a degradação do patrimônio ambiental da Área Indí
gena Xikrim do Rio Cateté.

Este aspecto principal da Lei n® 7.347/85, o de responsabilizar os que 
agridem o meio ambiente, é destacado pelo jurista Pau lo  de B cssa A ntunes, em sua obra 
"Curso de Direito Ambiental", 1" edição, Editora Renovar, página 123:

"Ao que nos édado perceber, a denominação ação de responsabilidade teve 
por objetivo ressaltar um dos aspectos das açôes regulamentadas pela lei ora 
sob exame, justamente aquele que trata de impor sanções àqueles que 
lesionam os bens jurídicos submetidos à proteção do presente texto legal".
(grifo nosso)

Neste sentido, ainda mais elucidador é o comentário do Mestre H ely 
Lopes M eirelles, para quem a Ação C ivil Pública:

"Nao se presta a amparar direitos individuais, nem se destina à reparação de 
prejuízos causados a particulares pela conduta, comissiva ou omissiva, do 
Réu." (ín "Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Manda
do de Injunção, 'Habeas Data'", 13" Edição, Editora Revista dos Tribunais, 
página 121).



Ou seja, não está o Núcleo de Direitos Indígenas nesta Ação a pleitear 
judicialmente contra as madeireiras Rés por algum dano que estas lhe tenham cometido, ou 
por um direito personalíssimo que lhe tenha sido atribuído em lei, ou mesmo em função de 
alguma relação creditória, que mantivesse com elas. Está sim, a exercer a legitimação ativa 
que lhe confere a Lei da Ação Civil Pública, visando obter judicialmente o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado.

Portanto, não cabe, nos limites do procedimento da Lei da Ação Civil 
Pública, que é uma lei de caráter adjetivo, unicamente processual, a utilização do instituto 
do chamamento ao processo, regulado pelos Arts. 77 à 80 do C .P .C . Isto porque, conforme 
leciona C elso  A grícola  Barbi,  em seus "Comentários ao Código de Processo Civil", I Vol. - 
Arts. 1 a 153, Editora Forense, 3" edição, página 357:

"Consiste ele na faculdade atribuída ao devedor, que está sendo demandado 
para o pagamento de determinada dívida, de chamar ao processo os co-deve- 
dores, ou aqueles a quem incumbia prccipuamente o pagamento, de modo a 
torná-los também réus na ação ..."  (grifos nossos)

De tudo o que foi exposto acima, não é possível verificar aonde nesla 
Ação esteja a Autora a cobrar judicialmente alguma dívida que por acaso lhe tenha as 
madeireiras Rés! E, se não existe tal débito, como podem as mesmas quererem que o insti
tuto do CHAM AM ENTO A O  PROCESSO se aplique ao caso em tela?

Além disso, a Lei n® 7.347/85, que regula por inteiro o procedimento 
da Ação Civil Pública, em nenhum momento estabelece que o instituto do chamamento ao 
processo, regulado no Código de Processo C ivil, possa ser utilizado subsidiariamente em 
relação ao que ela própria dispõe.

Outrossim, tal instituto é inteiramente incompatível com o espírito 
processual que rege a Ação C ivil Pública, que se dirige contra os que efetivamente pratica
ram a agressão ao ambiente. Daí porque o cabimento da advertência do jurista Pa u lo  de 
B essa A ntunes :

"Neste ponto, tal como a ação popular, da qual é uma espécie, pode-se dizer, 
com )osé Afonso da Silva, que a ação civil pública é:

"Instituto de natureza especial e fundamentos próprios rompe ele, em 
grande parle, com esquemas teóricos do direito processual e gera uma 
problemática peculiar, que exige esforços científicos na perquirição 
de fundamentação adequada a várias questões dele emergentes (Silva, 
1968,4)".

(obra já cilada, página 131).

Assim, por ser inteiramente incompatível o instituto do Chamamento 
ao Processo com o procedimento estabelecido para o processamento da Ação Civil Públi
ca, 0 pedido formulado pelas Madeireiras Rés não deve ser conhecido.
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III - C A B E EXCLU SIVA M EN TE A O  A U T O R  NA A Ç Ã O  C IV IL  P U B LIC A  A 
IN D IC A Ç Ã O  D O S  Q U E  IN TEG R A R Ã O  O  SEU P Ó LO  PASSIVO

Na Ação Civil Pública, é prerrogativa exclusiva do legitimado ativa
mente para propô-la, indicar o rol dos que integrarão o seu pólo passivo. Aos indicados 
para fazer parte dele, nào cabe buscar a presença de outros supostos réus, sob o argumento 
de que eles também concorreram para o evento danoso.

Neste sentido, tem sido o magistério predominante na doutrina jurídica 
escrita sobre o tema, conforme se depreende do ensinamento abaixo transcrito:

"A defesa do réu na ação  c iv il p ú b lica  é restrita à dem onstração de q u e : a) não 
é 0 resp onsáve l pe lo  ato ou fato argü ido  de les ivo  ao  m eio  am b ien te ; o u , b) 
não houve  a o co rrê n c ia  im pugnada ; o u , c } a o co rrên c ia  não é  le s iva  ao m eio  
am b iente  e a sua conduta está au to rizad a  por lei e I ic cn c iad a  p e la  au to ridade 
com p eten te" (H ely Lopes M eirelles, obra já  c itad a , pág ina f 30 ).

Categórico neste tocante é também o entendimento esposado pelo 
jurista Pa u lo  A ffonso  Leme M ach ad o ,  que em sua obra pioneira intitulada "Ação C ivil Públi
ca (ambiente, consumidor, patrimônio cultural) e Tombamento", Editora Revista dos Tribu
nais, 2" edição, às páginas 47/48, afirma o seguinte:

"Na ação civil pública ambiental o autor deverá provar:
a) Quem praticou o ato ou omissão agressora do ambiente. "Num distrito 
industrial ou num conglomerado de indústrias pode ser difícil apontarem-se 
todas as fontes poluidoras que tenham causado o prejuízo". Nào há obriga
ção de 0 autor processar conjuntamente todos os poluidores, podendo esco
lher aquele que lhe convier chamar à responsabilidade, por exemplo, optan
do por um poluidor solvente, e não pelo insolvente." (grifo nosso)

Ora, as madeireiras Rés estão sendo acionadas judicialmente jLista- 
mente porque são as responsáveis pela extração ilegal da madeira na Área Xikrim, e as 
únicas beneficiadas com os lucros resultantes de sua comercialização, conforme fartamen
te comprovado pela Autora em sua petição inicial.

Desse modo, não merece acolhida o pedido das madeireiras Rés, que 
visa única e exclusivamente utilizar-se do instituto do CHAM AM ENTO A O  PROCESSO 
(que se mostra inadequado ao rito da AÇÃO  CIVIL PÚBLICA), para tentar inserir novos 
integrantes no pólo passivo desta demanda, com o objetivo de tumultuar o seu andamento 
e diminuir o tamanho das suas responsabilidades.

IV - O S  C O N TR A T O S  A SSIN A D O S ENTRE O S  ÍN D IO S  E AS M A D EIREIRA S  
SÃ O  N U LO S . AS RÉS N Ã O  PO D EM  A G O R A  IN V O C Á -LO S  
EM P R O V EIT O  PR Ó PR IO

Inicialmente, a Autora reafirma o que já declarou em sua petição ini
cial, no sentido de que as madeireiras Rés não estão sendo acionadas judicialmente em
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função dos contratos assinados com os supostos representantes da Comunidade Indígena 
Xikrim . Esses contratos, servem, tanto como outros documentos anexados pela Autora, para 
integrar o conjunto de provas que atestam a veracidade das afirmações sobre serem aquelas 
as causadoras dos danos ambientais ocorridos na Área Xikrim.

Os documentos acostados à peça inicial da Autora, indicados sob os 
n% 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 32, todos eles oficiais, da lavra da Fundação Nacional 
do índio - FUNAI e do Departamento de Polícia Federal, fazem referências explícitas à 
presença das madeireiras Rés no interior da Área Xikrim, realizando atividade ilegal e clan
destina de exploração de madeira.

Apesar disso, as madeireiras Rés, por intermédio do seu pedido de 
CHAMAMENTO AO  PROCESSO da Comunidade Indígena Xikrim, tentam apresentar como 
válidos os referidos contratos assinados para a venda de madeira. Acontece que, conforme já 
demonstramos exaustivamente na peça inaugural desta Ação, aqueles são nulos, posto que:

a) 0 corte das florestas existentes nas áreas indígenas é proibido, nos termos 
do Art. 3®, § 2® da Lei 4.771, de 15/09/65 (Código Florestal), que considera 
como de preservação permanente as florestas c demais formas de vegetação 
natural destinadas a manter o ambiente necessário à vida das populações 
indígenas;

b) A  Constituição Federal em seu Art. 231, §§ 2® c 6®, estabelece o ususfruto 
exclusivo por parle dos índios sobre as riquezas naturais dc suas terras, e a 
nulidade de quaisquer atos que tenham por objeto a exploração dessas riquezas;

c) 0 Estatuto do índio (Lei n® 6.001/73), em seu Art. 18, § 1 ®, veda a "qualquer 
pessoa estranha aos grupos tribais ou comunidades indígenas a prática da 
caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade agropecuária ou 
extrativa". (grifo nosso)

Tais contratos são, pois, absolutamente nulos, visto que o seu objeto é 
ilícito, nos expressos termos dos Arts. 82 e 145 do Código C ivil.

Além disso, os índios, dc acordo com o disposto no Art. 6®, inciso III, e 
seu parágrafo único, também do Código C ivil, estão submetidos no regime tutelar fixado 
pelo Estatuto do índio (Lei n® 6.001/73), por serem relativamente incapazes. O  Estatuto do 
índio, em seu Art. 8® determina a nulidade de todos os atos praticados entre os índios e 
"qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não lenha havido assistência do 
órgão tutelar competente", que no caso é a FUNAI, também Ré nesla ação.

Desse modo, tais contratos também são nu los por este aspecto, dado o 
fato de terem sido celebrados sem a prestação da assistência devida por parte do órgão tutor 
- a  FUNAI.

Portanto, não cabe às madeireiras Rés, comoúnícas responsáveis pela 
celebração de tais contratos, nuios de pleno direito, pretender agora utilizá-los em benefí
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cio próprio, buscando a diminuição do peso da condenação que sabem que irão suportar 
cm face dos danos que causaram ao patrimônio ambiental da Área Xikrim,

Responsáveis, como afirmamos acima, porque coube às madeireiras 
Rés a postura iníqua de corromper os supostos representantes dos índios Xikrim, seduzin- 
do-os com 0 oferecimento de falsas vantagens materiais, as quais lhes impediram de vis
lumbrar os gravíssimos danos ambientais que a exploração predatória da madeira iria acar
retar às suas terras.

Ressalve-se o fato de que se tais contratos íoram celebrados, isso se 
deveu à omissão, por completo, do órgão tutor, que mesmo estando ciente das suas existên
cias, conforme provam os próprios documentos da FUNAI anexados aos presentes autos, 
nada fez para impedir a consumação dos seus fins ilícitos.

Daí 0 porque de figurar no pólo passivo desta Ação a FUNAI, e não os 
índios Xikrim, que na condição de tutelados em regime permanente, nào estavam sequer 
habilitados a compreenderem os efeitos totais dos seus atos.

Frente aos argumentos acima despendidos, o pedido de CHAM AMEN
TO  AO  PROCESSO feito pelas madeireiras Rés também não deve ser provido, dada a abso
luta nu I idade dos contratos por elas invocados em seu proveito.

V - C O N C L U S Ã O

Diante do exposto, requer a Autora:

1. Seja intimado0 Ministério Público Federal para que se pronuncie sobre o presente pedi
do de Chamamento ao Processo, conforme determina o Art. 232 da Constituição Federal.

2. Não seja conhecido o presente pedido de Chamamento ao Processo, visto a sua total 
incompatibilidade com o procedimento da Ação C ivil Pública, bem como a ausência de 
previsão legal neste sentido;

3. Caso seja o mesmo conhecido, que no mérito não se lhe dê provimento, por competir ao 
Autor na Áção Civi! Pública a indicação dos que comporão o seu pólo passivo, bem como 
pela absoluta nulidade dos contratos celebrados pelas madeireiras Rés com os índios Xikrim.

Termos em que.
Pede deferimento.

Brasília(DF), 20 de julho de 1994.

Raimundo Sérgio Barros Leilão 
OAB/DF 10841

Ana Valéria Nascimento A . Leitão juliana Ferraz da Rocha Santilli
OAB/DF 10918 OAB/DF 10123
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SIGLAS

ABA - Associação Brasileira de Antropologia
AD CT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988
ANAÍ-RS - Associação Nacional de Apoio ao Indio do Rio Grande do Sul
AW ARU - Comissão de Apoio Indigenista ao Povo Nambiquara
CEDI - Centro Ecumênico de Documentação e Informação
CTI - Centro de Trabalho Indigenista
EDF - Environment Defense Fund
FMV - Fundação Mata Virgem
FUNAI ■ Fundação Nacional do índio
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambienlee dos Recursos Naturais Renováveis 
INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
MPF - Ministério Público Federal
O GPTB - Organização Geral dos Professores Ticuna Bilingües 
PGR - Procuradoria Geral da República 
PKN - Projeto Kaiowá-Nandeva
SDDH  - Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos
SPI - Serviço de Proteção ao índio
STF - Supremo Tribunal Federal
STJ - Superior Tribunal dejustiça
TJ - Tribunal de Justiça
TRF - Tribunal Regional Federal



F O T O L IT O  IM AGEN S E CAPA

Relevo Araújo

IM PRESSÃO E ACA BA M EN TO

Prol Editora Gráfica Ltda



Curiosa a história desse tal Núcleo de Direitos Indígenas. Transformou-se, em pouco tempo, em 
referência a todas as comunidades e organizações indígenas interessadas em uma consultoria 

jurídica competente e eficiente ou em propor ações judiciais em defesa de seus direitos.
Sua meteórica existência contrasta com a idéia comum de que som ente as ONGs sérias 

sobrevivem . 0  NDI não morreu, m as mudou de cara e de nome. Converteu-se no 
instituto Socioambiental, juntamente com o CEDI, outra marca registrada de qualidade na coleta de 

informações, documentação e mapeamento das áreas indígenas. Antes do seu anunciado fim, 
incorporou-se aos hábitos e costum es das comunidades indígenas e de órgãos governamentais 
como a FUNAI e o IBAM A, ao ponto de serem  consultados sobre determinados procedimentos

como se deles fizessem  parte.
Nós do Ministério Público Federal também nos viciam os com o talento e a criatividade de seus 

advogados e consultores e assim  pudemos testemunhar, quando nào fomos cúm plices ou co-réus,
0 árduo e profícuo trabaiho realizado pelo NDI,

Mais do que inventários ou uma prestação de contas de uma de suas tantas atividades, as ações 
judiciais suscitadas pelo NDI dáo a todos a exata compreensão do acerto dos constituintes de 

1988 ao garantirem a legitimidade dos índios, suas comunidades e organizações 
para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses.

A U R É L IO  V IR G ÍL IO  V E IG A  R IO S  

Procurador Regional da República 

6- Câmara de Coordenação e Revisão dos Diretos das Populações 

Indígenas e Minorias do Ministério Público Federal

A Constituição aprovada em 1988 garantiu aos índios o singelo direito de continuarem a ser índios, 
rompendo a velha tradição assim ilacionista. Foi então que criamos o NDI com o sonho de fazer 

com que estes direitos se realizassem na prática da legislação infraconstitucional e das decisões 
judiciais. Compartilhamos o sonho com advogados realizadores que puseram sua inteligência, 
habilidade e saber a seu serviço, aumentamos a esperança e nos aproximamos da realidade.

Este iivro mostra um pouco do que foi feito para que o Poder Judiciário com eçasse a aplicar a Lei e 
a Constituição, em seu espírito de liberdade e reconhecimento da diferença. M as é apenas uma 

pálida amostra, porque o sorriso dos povos da floresta, o verdor das matas, o canto livre dos 
pássaros não cabem nos livros, Mas talvez, por estes textos, possam ser sentidos pelos corações 
de advogados que optaram, como nós, por descobrir na dogmática um direito escondido, invisível, 

mas real, que pode ser sonho, mas é também esperança!
C A R L O S  M A R É S  

Advogado, fundador e ex-diretor do NDI 

Presidente do Instituto Socioambiental



o  I n s t it u t o  S o c io a m b ie n t a l  é uma as
sociação c iv il, sem fins lucrativos, 
fundada em 22 de abril de 1994, por 
pessoas com formação e experiência 
marcante na luta por direitos sociais 
e am b ienta is . Incorporou o 
patrimônio material e imaterial de 15 
anos de trabalho do Programa Povos 
Indígenas no B ra s il , do Centro  
Ecumênico de Documentação e In
formação (CEDI), e 0 Núcleo de D i
reitos Indígenas (NDI).

Com sede em São Paulo e sucursal 
permanente em Brasília (além de ba
ses locais para a implantação de pro
jetos demonstrativos), o Instituto tem 
como objetivo defender bens e direi
tos sociais, coletivos e difusos, relati
vos ao meio ambiente, ao patrimônio 
cultural, aos direitos humanos e dos 
povos. Produz estudos, pesquisas, 
projetos e programas que promovam 
a sustentabiiidade socioambiental e 
projetem a diversidade cultural e bi
ológica do país.

As principais modalidades de traba
lho do Instituto são: documentação 
e informação, formação e capacita
ção, cartografia e sensoriamento re
moto, inven tá rio s e p e ríc ia s , 
consultorias e serviços, campanhas, 
ações judiciais e assessoria jurídica, 
monitoramento de políticas públicas, 
formulação e gerenciamento de pro
jetos, conversão ambiental e recupe
ração de áreas degradadas.

O  Instituto privilegia ações globais 
que articulem projetos de caráter de
monstrativo e programas de trabalho, 
combinando modalidades e planos de 
atuação, do local, ao regional, ao na
cional e ao global.

Conselho Diretor: Carlos Frederico 
Marés (Presidente), ju liana Santilli 
(Vice-presidente), Eduardo Viveiros 
de Castro, Neide Esterci e Enrique 
Svirsky.

Secretaria Executiva: Carlos Alberto 
Ricardo e João Paulo Capobianco.


