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RELATORIO :00 GRUPO DE TRABALHO
REUNIDO EM AMAMBA.I, ESTADO DE MATO
GROSSO
DO
.•.
,
SUL,
PARA ESTUDO
DAS
QUESTOES
INDIGENAS
RELATIVAS AOS GUARANI/KAIOWAS/NANDEVA DO CONE
SUL DO ESTADO.

:

Por iniciativa da administração regional
da Funai em J\mambai/MS.
, reuniram-se
nesta cidade,
em 19 de
novembro de 1993, a fim de discutir a problemática da
efetivação
da posse indigena
nas áreas já reconhecidas
e
demarcadas pela União Federal,
porém, com decisões
judiciais
contrárias a imediata desintrusão dos imóveis pelos seus
atuais· ocupantes, órgãos interessados na solução da questão,.
os quais desenvolve:rai:n estudos e sugestões a seguir resumidos.

'<·

OBtlKTO DO :&S1'UDO

!r)..

i

A questão relativa a demarcação das áreas
deste Estado, tem se revelado especifica
e
ap1:esentado problemas peculiares. Boa parte dessas terras
estao
atualmente
sob ocupação de particulares
que nelas
desenvolvem atividade econômica, sob a cobertura de titulas
dominiais,
com remota titularidade originária na respectiva
cadeia de prop~iedade.
indígenas

no sul

Desse

modo,

é

evidente que

há

enorme

desocupação
desses
imóveis.
As
porta.rias
editadas pelo Ministi::o da Justiça determinando a demarcação
das áreas tem encontrado resistência
em Juizo, sem exceção. E
a tendência predominante da Justiça federal tem sido no
.cesistência

à
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Estiveram
presentes por seus órgão de
atuação,
o Ministério
Público Es.tadual,
a P1:ocuradoria da
Funai do Distrito Federal,
de Amambai e o Ministério Público
Federal.
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sentido de proteger a posse dos particulares até solução final
do process~ em que se discute a questão.
Como essa situação é angustiante para as
Comunidades
Indigenas
prejudicadas,
foi
promovido
este
trabalho a fim de se equacionar a questão, com o objetivo de
orientar ou contribuir com a atuação dos órgãos envolvidos com
o problema.
DOS TRABALHOS

Inicialmente foi feita uma avaliação da
atual situação das áreas, com o exame das fases em que se
encontram os .respectivos
processos. Foram destacados alguns
casos, conforme a sintese a seguir feita (sem detalhar cada
situação, apenas chamando-se aqui a atenção para alguns pontos
principais observados pelos grupo):
Ál:ea indigena Jaguapiré - discutiu-se a situação dos diversos
litigios a ela relacionados,
com processos na Justiças
estadual e Federal. Todas . as ações estão sendo acompanhadas
pela Funai e pelo MPF.
Ál:ea ind.1gena Guasu1:Y - único caso em que o Tribunal Regional
Federal posicionou-se favoravelmente aos 1ndios, cassando o
interdito
possessório
concedido
em
primeira
instância.
Destacou-se a importância de rigoroso acompanhamento a fim de
que a ocupação seja mantida, inclusive com estudos que deverão
ser feitos pela FUNAI, os quais devexão demonstrar
a atual
situação da á.:cea, como esta.o os indios, o que fazem, como
vivem, para impedir uma reversão na hipótese -concreta. Quanto
roais a situação . de fato se consolidar, mais dificil será
proferida decisão contrária aos silvicolas.
r""

Ál:ea indigena Ceri:ito - Situação relativamente tranqüila, pois
a possess6ria proposta pela ocupante da área foi indeferida de
plano. Tem-se noticia de mandado de segurança impetrado
perante o STJ contra o ato ministerial que determinou a
demarcação,
comprometendo-se
a procuradoria
da Funai de
Brasilia em verificar em que estado se encontra o processo .

.

·Ál:ea indigena Takuaraty Iwikuaxussu
- Situação desfavo.rável
com liminar concedida pelo Juizo da p.rimeir:a Vara Federal
proibindo a ocupação da.ár:ea pelos indigenas, mantendo-se nela
os pa.cticula.res;
um out.r:o processo foi anulado pelo Tribunal
da 3a. Região, resultado não muito útil, ante a decisão
anteriormente referida.
·

-

-
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Área Indigena Panambizinho - Reivindicação de propriedade
proposta pelos detentores de titulas dominiais; a situação é
favorável, pois a posse é dos indios; foi sugerido que a Funai
o quanto antes providencie a identificação e demarcação da
área. O MPF tem acompanhado o processo, tendo, inclusive
obtido sua nulidade parcial.
Pi..rakuá - Houve pouca .írifozmação
Libero Monteiro pleiteando pela
está em fase de pericia.

sobre a ação proposta por
da área; sabe-se que

posse

Ifl~~g~tt~ o~te cerr~~ 5ituaçao ten5a, com decisão
desfavorável à ocupação da área em primeira e segunda
instância. Há um grupo de índios no local; Há uma ação em
Brasilia ·com decisão favorável aos indios, porém até agora
suspensa em razão de conflito de competência ajuizado pelos
particulares.
·

Af:~~

Area Indigena Jarará - Há decisão de primeira. instância
impedindo a ocupação da azea pelos índios. Nesse aspecto a
decisão foi confirmada pelo Tribunal.
Área Indigena Jaguary - Situação semelhante a A. I. Jararâ.
Destaca-se que é a área de maior tensão, apresentando os
mdí.oe alto grau de inconfo.tmism.o, com constante ameaças de
retorno a área, ainda que sob riscos de agressao e violencia.

AVALv.çiD DO QUAD:ao.

•.

A situação tipica e que preocupa referese ao posicionamento da Justiça Federal em primeiro e segundo
grau de jurisdição no sentido de manter os particulares nas
ázeas , embora sem pi::ejuizo da demarcação, até decisão final
que defina se são ou nao ind1genas essas terras, como acontece
em Jarará, Jaguari, Takuaraty, etc. A preocupação é importante
pois
ainda há
outras
áreas
a
demarcar,
na
mesma.
situaç~o(Sucuri, Cerro Marangatú, Lima Campo e Potrero Guaçu,
sem. se falai: no Panambizinho) •
Foi
sublinhado
que
os
principais
flllldamentos pata essas decisões consistem na existência de
titulo dominial em favor dos particulares, e na inobservância
do contraditório no procedimento administrativo que· identifica
as ái:eas como indigenas.

4

Não parece eficaz, do ponto de vista de
se alcançaz: a efetivação da posse para os índios, buscar o
convencimento das
autoridades judiciárias envolvidas no
sentido de que os titulas são nulos e de que o contraditório é
dispensável no procedimento administrativo (pois a União está
simplesmente demarcando terras que são suas), pois esses
argumentos já foram tentados sem sucesso. Os
juizes
sensibilizam-se com a longeva ocupação dos particulares, com
ti tulos dominiais, e eat.ranham o não chamamento deles para
participar do procedimento administrativo. Outra solução,
pois, parece, deve ser buscada, caso se queira garantii: a
ocupação imediata das terras.
BIPÓT.1.SKS

SUCi:I.RII).AS

PELO

GRUPO

PARA

SOLUÇlo DA QUISTÃO SOB EXAME.
decisões de p.r.íme.í ra e
segunda
instância suspendendo os efeitos das Portarias Ministeriais
que determinam a demarcação e interdição das áreas, a rigor
apresentam caráter mandam.ental e se voltam contra ato de
Ministro de Estado. Tendo em vista que em sede mandamental
esses atos devem ser originariam.ente impugna~os perante o STJ,
aventou... se a possibilidade de se ajuizar reclamações perante ·
esse Tribunal, visando à pnese rvação de sua competência que
estaria sendo usurpada por órgãos de instância inferior.. Essa
solução, ao que parece, está prestes a ser adotada pelo NDI no
caso SETE CERROS.
As

Foi suge.rida a realização de um estudo
quanto a viabilidade. de
se
ajuizar ação direta de
constitucionalidade do Decreto 22/91, buscando declaração do
STF
sobre
a
dispensabilidade do
contraditório nos
procedimentos de
identificação e
demarcação das áreas
indigenas, julgamento que, ante o seu caráter vinculativo,
eliminaria o principal obstáculo à reocupação da áreas.

r

.

contraditório a
Decreto 22/91•

Alternativamente, pensou-se na adoção do
ser observado no procedimento previsto no

Foi notada a inexistência de sincronia na
atuação do MPF, da Funai e da União Federal, f alba que deve
ser corrigida com reuniões para elaboração de defesas,
formulação de quesito·s para pericia, etc.

s

Foi aventada a possibilidade de se obter
a desocupação das áreas,
via acordo, hipótese
que dependeria
da disponibilidade financeira da Funai e da Unia.o Federal . A
rigor,.
seria
a melho.r solução em termos de tempo, a qual,
porém, demanda maior estudo e exame, nada impedindo, contudo,
o imediato contato com os interessados para o fim de verificar
a viabilidade da proposta.
Foi
r.nnvP.ntAn~t~

rtP. ·

ainda

n~TIT7.nT

~P.

sugerido
n~ôP.~

o

r.P.ndP.n~P.~

estudo
R

ohr.P.r

da

declaração de nulidade dos titulas incidentes sobre as áreas.
l?~nsou-s~
p.t:cva,

a

fim

de

obter-se

o

na
quanto

contraditório, a prova

para
determinar
imóveis.

o

pe.ticial
valor
das

p.rac::tur;aa
antes,

da posse

ar1t~c:.tpae:fa

<:f~

o crivo

do

sob

indigena,

benfeitorias

R

bem como
nos

existentes

CONCLUSÃO.

As sugestões,
em sua
maior estudo,
inclusive
quanto a viabilidade
adoção. Portanto,
impõe-se a realização de
aprofundamento da análise de cada uma delas
uma ação o mais homoqêriea possivel
para a
apresentados.

.

:maioria,
requerem
juridica
de sua
novas reuniões e o
a fim de se adotar
ao.Lução dos casos

um ponto obse.cvado 'foi a t:elativa
falta
de sincronia
na atuação dos órgãos responsáveis
pela defesa da
causa indígena
nas hipóteses
mencionadas.
A coz.reção dessa
falha
constitui
importante
mecanismo para
a solução
do
problema, e pode começar com o estudo conjunto das sugestões
aqui
feitas.
Comprometeu-se
o grupo
a assim
proceder,
encá.t.i::egando-se a
FUNAI, de estabelecer nova reunião,
se
,passive! com a presença de entidades interessadas na defesa da
causa indigena ; com.o o NDI ou o CIMI, ausentes ,nesta
oportunidade .

As áreas de maior tensão, com.o Jaguari e
· Sete cenros , demandam atenção especial
e maior preocupação,
exigindo,
todos os atos processuais, rigoroso acoltlpanhamento,

. 1"
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.
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sempre com troca de informações entre os órgãos responsáveis
pela defesa dos 1ndios.
Em slntese

preocupações do grupo de trab
contribuir para a causa in

IS

MILTON CINTRA DE PAULA
Advogado da Funai/DF.
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SITUAÇÃO DOS PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO AS AREAS INDÍGE•
NAS GUARANI/KAIOWÁS
DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
I - ÃREA INDÍGENA JAGUAPIRÉ - Município de Tacuru - MS
(Litígio com duas Fazendas)
a) fAZENDA SÃO JOSÉ:
1) AÇÃO OE REINTEGRAÇÃO DE POSSE:
Autor: Octávio Junqueira Leite de Morais•
X fUNAl E OU
Autos: n2. 52/87 - Igu~temi - MS
Situação: Processo no Tribunal de Justiça
Embargos de Declaração - publicação do julgado em 12•11-93
Rejeitados os Embargos nos termos do voto do Relator• OE•
CISÃO UNÃNIME.
2) INTERDITO PROIBIT6RIO:
,
Autor: Octavio Junqueira Leite de Morais e outros - X fUNAI
Autos: no. 058/92 - lguatemi - MS
Situação: AGRAVO DE INSTRUMENTO DA fUNAI para ser julgado
Processo de Interdito em fasa da produção de provas.
3) CAUTELAR INOMINADA:
Proc. nQ. 92.2908-6 - lD Vara federal
,
,
Autor: Ministerio Publico Federal.
4) AÇÃO CIVIL PÚBLICA:
Proc. n2. 92.34,3•0 - lª Vara Federal
,
,
Autor: Ministerio Publico federal
Situação: Ação ~avida por dependência ao processo da Caut!
lar Inominada a t{tulo de Açio P~iricipal, pr• tendendo envolver todo o objeto da Reintegração
de Posse.
b) íAZENDA MODELO:
1) AÇÂO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE:
Rés: fUNAI e UNIÃO
,
Autor: Jose ruentes Romero
Processo nQ.: 00 4473-3 • lª VARA fEDEAAL/MS

Av. Pedro Manvailer 3385 ·Centro-Fone

(067) 481·1795 • Cx. Postal 171 • CEP 79990900 - Amambai-MS
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r1. 02.

Apelação Civil: nQ. 9103.05403•9 - Processa no Tribunel
Regional federal {TRF) - 3a Região
Relator: Juiz Pedro Rotta
Sem alteração - Processo até o momento paralisado

2)

CAUTELAR DE ATENTADO:
Autor: José ruentes Romero
Rés:
os mesmos• lª Vara Federal - Processo nQ. 92.00030335

-

Ocorreu audiência e foram ouvidas todas as testemunhas
,
Aguarde-se a inspeçao na area por antendimento do juiz fa
.••.
deral Jean Marcos
3)

MANDADO OE SEGURANÇA no. 21.649-2/160 - Josá fuantes Rom~
ro impetrou no s.r.r. - Ministro Moreira Alves
MANDADO DE SEGURANÇA nQ. 21.660-3/160 - Octávio Junqueira
,
Leite de Moraes impetrou tambem junto ao s.r.r - Ministro
Marco Aurélio
Foram concedidas Liminares em ambos, apenes para impedir
o registro da homologação de demarcação
Cartório de Registro de Imóveis.

administrativa

no

II- ÁREA INDÍGENA GUASSUTY - Município de Aral Moreira - MS
a) Processo Principal: AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
Autos nº.: 91.91613-0
Autores: Tetsuo No e outros X FUNAI e UNIÃO FEDERAL
,
Ultima
publicaçao em 25-01-93 - as partes deverao manifestarse em cinco dias sobre a proposta de honorários do Sr. Perito
1ª Vara Justiça federal
Avaliação: O Processo está sendo bem encaminhado, com acompanhamento da Procuradoria da RepÚblica • PRJ/CGR/MS
Area Indigena já homologada.

-

-

b) MANDADO DE SEGURANÇA nQ. 21575•5/160
Impetrante: Tetsuo No e outros X UNIÃO FEDERAL e fUNAI
Processo n2.: 002.002973/9209 - S.T.r. - BSB
, .
Relator: Ministro Marco Aurelio

!~~.
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, 03.

foi impetrado um Mandado de Segurança contra a Portaria do M!
nistro da Justiça e Decreto Presidencial que homologou a área
ind{gena

Guassuty;

O Relator concedeu o pedido de Liminar para impedir o registro
e a modificação das matriculas;
Avaliação: Esta decisão não~ boa para o andamento do Processo Principal. Como o processo do mandado está no
S.T.r., sugerimos a intervenção da PRJ/BSB, pare o
acompanhamento a influência.
III- ÃREA INDÍGENA CERRITO - Municfpio da Eldorado - MS
a) AÇAO JUDICIAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Autora: SVERDI - Sociedade do Verbo Divino - X fUNAI
O Processo foi indeferido pelo Juiz federal da 31 Vara, da~
do ganho de causa à fUNAI e razão aos indÍgenas que habitam
,
,
a area ha mais de 30 anos;

-

Consta ter a SVERDI recorrido ao Tribunal Superior de Justi,
çe para impedir a homologaçao da araa
demarcada. Porém, infelizmente não temos dados oficiais sobre o rato;
Avaliaçio: Esta aç;o tem sido a mais .··t~cil. e C9~ certeza
•
t
Q uan t o ao resera, ganho da causa aos indigenas.
curso da SVERDI ao TSJ sugerimos qua a Procuradoria/BS8 verifique sobre o andamento, am virtude'
de que esta ADR/AMB/MS não possui recursos
para
assinar o Diário Oficial da União.
IV•

ÃREA INDÍGENA TAKUARATY/IWIKUARUSSU - Município de Paranhos-MS
a) AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Autor: Terezinha Barreto Coimbra X fUNAI
Processo com recurso da íUNAI no TRF - 30 Região•
Turma
Relator: José Kallas
Apelação Civil nº.: 091.03.30490-6
,
,
'
Avaliaçao: O MPf Ja se manifestou favoravel a nulidade
processo, tendo por base• suepei~iodo Juiz.
nosso recurso ao TRf/SP alegamos a suspeição

-
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Juiz federal

Avaliaçao:

que sentenciou

o processo,

, O 4.

pois lo-

go no início havia se declarado suspeito.
,
O processo com certeza devera retornar para a Ju.!.
ti~a Federal de Campo Grande-MS., sem julgamento
do mérito, com 8 nulidade dos auto~ processuais"'
desde
início;

o

b) AÇÃO JUDICIAL OE INTERDITO PROIBITÓRIO
Autor: Terezinha Barreto Coimbra X fUNAI e Outros•
1~ Vara
Judicial da J.r./MS. Dessa ação foi concedida limi nar para impedir a entrada de Índios no restante
da
,
'
,
area 1nd1gena, ja que ocupam apenas 200has de A.I., 1
mas não impede os trabalhos de demarcação.
Autos no.: 92.596•9 - lª Vara.
,
Avaliaçao: Esta sentença podara prejudicar o processo que•.!.
tá sendo julgado no TRf/SP - Liminar concedida'

.

em 17-02-93.

V -

AREA INDÍGENA PANAMBIZINHO - MunicÍeio de Dourados - MS
e) AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO OE POSSE

Autor: Tereza da Araujo Bagordache X FUNAI
Prace9so nQ.: 00737-4
2~ Vara Federal - MS
Avaliação: Os indígenas ocupam uma área de 60 has. há mais
de· 40 (quarenta) anos.
O processo não foi bem '
encaminhado, devendo a Juiza Federal da 2a Vara
der ganho de causa ao autor, am virtude do desc!
so, já que a área acima ainda não foi sequet
identificada.
É necessário que se faça urgent• mente.

-

r».

VI-

ÃREA INDÍGENA PIRAKUA - Município de Bela Vista - MS

-

a) AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
,
Autor: Libero
Monteiro lima X FUNAI e UNIAO FEDERAL
Processo nº.: 917372-5 ou 004469-5 - 2ª vara. O processo
,

t

esta em fase de pericia,

,

,,.,,

porem, nao houve

corda quanto ao valor pleiteado

pelo

a-

Prof.
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;

Gilson Rodolfo Martins. O processo esta sem
movimentação;
Avaliação: Boas chances da FUNAI e Comunidade Indígena ganh,!
rema ação. Área Indigena já homologada. É bani
fico que a FUNAI agilize o pagamento do Perito, '
quando acordado o valor do trabalho entra as partes.

VII- AREA INDÍGENA SETE CERROS - Mun. de Coronel Sapucaia - MS
a) AÇÃO OE MANUTENÇÃO DE POSSE
Autor: SATTIN S/A - Agropecuária X FUNAI e UNIÃO rtDERAL
Processo nº.: 92.002571-4 - foi concedida Liminar pare imp.!
,
,
dir a demarcaçao da area, porem, esta foi demarcada e ocupada por fa~ilias de indigenas, •
por existir uma determinação judicial de Brasi
lia-Dr
- Juiz da 3ã Vara federal/BSB
- Pr~
cesso n2. 92.0009477 de autoria da Comunidade
r
,
Indigene Sete Cerras, atraves do NDI;
Avaliação: Esta área foi homologada.
O processo principal 1
- dif I cil, pois, os indigenas
r
e, .de avaliaçao
estao
numa situaçao curiosa, ja que, em oonsaquencia da
,.
Liminar do Juiz da 3ª Vara Judiciaria de e. Gran,
de - MS., nao podem sair e nem entrar na area.
A
Liminar concede a manutenção na posse, mas,
nao
determina o despejo.
No dia 25-12-92, o MM. Juiz federal, em Ordem Ju.
,
dicial, determinou a autora que nao cri• obstaculos à entrada de pessoas que visem exclusivamente
prestar assist;ncia aos Índios, bem como, assegurar livre tr~nsito para ali entrar e sair, do Ín,
,

-

-

I

A

-

r.

-

-

dio ja fixado no imovel.

VIII - ÃREA INDÍGENA JARARA - Município de Vila Juty - MS
a) AÇAO CAUTELAR

INOMINADA

ng. 92.2076-3

- li Vara

J.r.

'
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Autor: Miguel

Subtil

de Oliveire

X fUNAI

06.

pele

Movida

,
pecuarista para impedir que a íUNAI demarcasse a area, em virtude da Portaria Ministerial.
Em 20•8-92
o Juiz, Dr. Fábio Pietro julgou o autor carecedor da
ação por impossibilidade jur!dica.
Com a extinção •
do processo sem julgamento do mérito o autor ingressou com nova ação, que foi distribuida para a 21 Vara, onde é Juiza Drª• Suzana do Camargo Gomes,
que
reconhecidamente
tem se manifestado contra a FUNAI e

o pleito as comunidades indigenas.
A Ju{za acima
,
concedeu. a Liminar. A Procuradoria da Republica
agravou e impetrou.Mandado de Segurança (n2.92.03625l

2 - lª Seção

- Relator:

Dr. Silveira

Bueno).

A ação principal recebeu nQ. 92.0003990 - 1a Vara- foi
publicado Despacho Judicial para as partes "Especif.!
suquem as provas que pretendem produzir, no prazo

r>.

,

cessivo de 15 dias, publicado em 04-03-93
• esta 8
a açao principal;
Avaliaçao: Este processo , tramitando na 2i Vara nao e, muito
favorável, devido as Últimas deci~Ões da Ju{za, 1

-

-

-

Drª• Suzana.
Ele não é favorável para a fUNAI
e
,
Comunidade lnd1gena interessada, devido a uma da•

-

cisao na Comarca

Estadual

,

de Caarapo-MS,

dando d~

finitivamente ganho de causa ao pecuarista, senhor
Miguel Subtil de Oliveira. - Processo nº••••••••
,
52/87, sendo que a fUNAI, na epoca, nao recorreu
,
da decisao do Juiz daquela Comarca da Caarapo-MS,

-

Sentença

de 07-11-86.

IX - ÃREA INDIGENA JAGUARY - MUNICIPID DE AMAMBAI - MS
a)- A Ação principal - CAUTELAR INOMINADA ANTECEDENTE - Autor:
Constancio de Almeida Morais e Outros X íUNAI a UNIÃO íEDE-

AAL - Processo
no 920000035-5

nQ 91.0011262-3 - 2~ Vara - VF/MS - Processo
(Regularização da cautelar: Último Andamento:
"Especifiquem as partes, no prazo,: sucessivo de 05 dias,'
as provas que pretendem produzir).

Av. Pedro Manvailer 3385 ·Centro•

Fone (067) 481-1795 - Cx, Postal l 71 • CEP 79990 000 - Amambai-MS

.•

MINISTtRIO DA JUSTIÇA

-

,

FUNDAÇAO NACIONAL DO INDIO
Administração Executiva Regional de Amambai

fl.

07.

~valiaç;o: Foi''concedida uma liminar em 22-11-91, em virt,,!;!
de da Ação Cautelar Inominada e a Ação Princi pal tem o n2. 92.0000035-5.

Da liminar

exista

um Mandado de Segurança e Agravo da Procurado ria da RepÚblica a da fUNAI.
,

O Mandado esta concluso com o Juiz do TRí, Dr.
Pedro Rotta.
Não nos parece favorável para a íUNAI esta que~
,
tao, tenda em vista que a Juiza Drg. Suzana,
,
,
conforme Ja analisamos, esta presidindo o pro -

-

cesso.

r>

b)- Ação de Atentado - fUNAI X Constâncio de Almeida Morsas •
Outros - Processo n9. 920003553-1 - 21 Vara - lngreaae •
mos com a presente Ação com o objetivo de restabelecer
as
condiçÕes da demarcação da área ind{gene, destruição
de
marcos, retirada do cQmitério indigena, árvore, etc •••
O Processo encontra-se

Amambai

em fase de produção de provas.

(MS), 18 de novembro de 1.993

LCAM/Jgm-neto
Av. Pedro Manvailer 3385 - Centro - Fone (067) 481-1795 - Cx, Postal 171 - CEP 79990 000 • Amambai-MS

.7

/~

Fundação Nacional do Índio
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

1 ENCONTRO DE PROCURADORES E ADVOGADOS PARA ESTUDO DAS QUESTÕES INDI•
GENAS DOS GUARANI/KAIOWÃS/NANOÉVA
DO SUL DO ESTADO.
Local: Amambai (MS) - Edificio do rorum - Sala do Tribunal do JÚri
~Data:

19 e 20-11-93

Horário: das 08:00 às 18:00 hs.

r

•.•
r
,
r
ASSUNTOS PARA DEBATE: Situaçao juridica das areas lndigenas
das e respectivos processos;

demarca-

I - AVALIAÇÃO DO QUADRO: - Liminares contra a demarcação;
- Limineres do STf impedindo matricula
das
homologaçoes;
- ParÍcias judiciais - acompanhamento de en,
tropologo como assistente;

-

- Competência de roro {p. ex.: AIN's

Sete

Cerras• Jaguapiré);

II- AÇÕES fUTURAS:

,
,
- Definir criterios e matados para a unifor•
midade na defesa dos processos judiciais;
- Validade do proc•sso administrativo de identificação, delimitação e damarcaçãa(di~
cussão sobre o Decreto nQ. 22 de 4-2-91);
• ACELERAÇÃO DOS PROCESSOS: levantemente da
benfeitorias - nulidada dos titulos (possibilidadas da realizar);
- Sugestões de todos para tomada de ação coE
junta, visando melhor entrosamento, na defesa dos processos envolvendo as terras in
digenas em litigio;

Fundação Nacional do Índio

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

,

III-PARTICIPAÇÕES:

.

- Dr. Elton Ghersel, Procurador de R•publica;
Dr. Milton Cintra· de Paula, Advogado fUNAI/
,
Bresilia;

-

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Jocelyn Salomão, Advogado fUNAI/c. Gde;
,
Sargio
Leitao, Advogado do NDI;
Maucyr Pauletti, Advogado do CIMI;
Luiz cázar Azambuja Martins, Advogado

-

FUNAI/Amambai;
- Dr. Gerardo Eriberto, M.D. Promotor de Amam,-.

, r,

bel - Convite Espacial.

Amambai (MS), 18 de novembro de 199l

LCAM/jgm-n•to

.......

,•.:}

.•.

Fundação Nacional do Índio
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

:Amambai (S),

25 de novembro de 1993

Il.ml Sr.

Dr. Sérgio Leitão

M.D. Advogado do Núcleo de Direitos Ind{genas
BRASÍLIA - DF

Prezado Senhor,

Estamos eneam:Jnbando a v. s•., em anexo, dossiê ref'ennte ao· I Enoontro de P~res
e Advogados, para Estudo das Q.ues~~ Indígenas relativas. aos GuaranyKatowá/iandéva.~Q Coae-Sul do.Estado,,realizado ntsta
cidade no dia 19.de novembro· do presente exerc!c10, coutando da Progi:amação, 114l
tese d~s Processos ·Judiciais envolvendo as Áreas .Ind.Ígenas Gua.rani/ltaiowê.. Ao ffl e
,
Relator:io 40 Grupo de Trabalho que participou do mencionado en~ontro.

.

Outrossim, lamentam.osprofundamente sua ausência,
o
.
,
qu~, caso contrario, em Dl,d to teria abrilba:ntado esse evento, al•, • ola:o,
da
relev~te contrtbu1ção que teria prest~do, no sentido de encontra.rmos soluções
urgentes para essas qu•tÕes que tanto &nigem nosstilS ~idades indigenu.

,

Sendo aó o que se nos apresenta na oportunidade, ápJ:;!
veitaaios o ensejo para renovar-lhe votos de elevada estima e apreço.

Procedência,A '[)_R. Ar,1t3
PRJ, em-1.L;- ()

"ºi'd Cf;30

d (}J~;J ~

8~~ª

JGMN/jgm-neto

l __ /t/1.J..

.-

./

r

REF.: OF!CIO NQ 270/GAB/ADR/AMB/93, de 25.11 ,93,
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