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Nove Andradina, 20 de Outubro de 1.992 

A U T EN T 1 C A e ÃIO 

er -: DR ORLANDO HERNANDES LOPES 

Esta fot0cópia está w·,,Erme 
o m·ig"wl que me foi pre 
sentado nesta âata. Dom ê, 

Procurador judicial de IEM 

SATTIN S.A. - AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS 

PARA-: ADMINISTRADOR REGIOHAL OE AMAMBAI - 21 

íUNDAÇAO NACIONAL DO INDIO - íUNAI 
' 

UE MARIA APAWCI A ·Ar,l~L MUL,ER 
11 l'AH LIA 

LILIAN ESP:N}OI.,\ CE BARRO 
SUB .flíUTA 

Av. Pedro Manvaller 1083 
AM.,MBAI - MS. 

Ref -z Encaminha decisão da Priffleira Seção 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 31 REGIÃO 
"andado de Segurança nD92.56656-2 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Prezado Senhor 

,,· ~ .. .., ..• ,,, - 
Tendo em vista interesses mani 

festado pela íUNOAÇAO NACIONAL DO INOIO • fUNAI e outras enti• 
dades que vivam sob a manto dessa fundação, referente à razen- 

; ; . 
de Inhu-Cuassu - parta - de propriedade da e~presa referida, e 
a decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança proposto . ; 
pela Minieterio Pdblico federal no Eatedo de Mato Grosso do 
Sul, no intuito ~nico de awitar passíveis e eventuais confli-1 

tos e maus entendidos entre assa regional e os demais interas• 
sados, face as atwtudea de servidoras dessa fundação, venho pe -- 
1 a presenta encaminhar copia do despacho proferido na ação ci- 

• ' tada, reiterando nosaa manifaetaçao quanto ao respeito as deci ... - ' soes judiciais, a Justiça e ao Direito. 

Assim, pedimos vênia para tran~ 
cravar alguns trechos do despacho: 

"Além do ~aia, não vejo maiores 
prejuízos em autorizar que a d~ 
marcação continue, R(SGUARDADO, 

NO MAIS, A POSSE DOS REQUEREN-' 
RUA PROF. JOÃO LIMA PA!iS, N9;37 - l'on•: 441•1203 - NOVA A N DR A D I N 4 - MATO GROSSO DO S. 

I , 



. ·- 
ORLANDO HERNANDIS LOPES 
O. A. B, I s. p. 25.fi&O • O. A. B. M, &. 1,0411 

e. 1. e. 012.ea~.e•a-12 
rls. 02. 

(REQUEREN•1)TES DA MEDIDA CAUTf 
LAR. ~ 

EM 

Assim sendo, defiro parcialmente 
a liminar a fim de autorizar os 
trabalhos de demarcação, SENDO' 

CERTO QUE SOMENTE TERÃO ACESSO' 
À ÁREA AS PESSOAS CREDENCIADAS' 
PELA FUNAI4 AS QUAIS PODERÃO 
TAO-SOMENTE REALIZAR 05 TRABA-' 
LHOS TÉCNICOS CONDUCENTES iauE 
LA FINALIDADE." (negritos e de~ 
taque nosso). 

í A UTENTICACÃO 
,! E.~ta totncõpia estã eonrorme 
o , ,··u,:inl qu« me (pi apre 
seul,HiO nesta data. Uou f~. 

". -~· ;..> JO l,flwJO 
MAf:IA ,~rAil r:1 ~ ~,;1~1. MlJt.LER 

:, .l H LIÂ 

Llllt.N E$PIN • ·:• ' 1·E 8A11<>0S 
:>\iél 11,UT;. 

Av. Pedro ••anv3ll~r 1(18:J 
/.M !~OAl - MS. 

Sendo certo que os trabalhos de 
# , - 

demercaçao encerraram-se ha tempos, nao mais Justifica a entr~ 
li> - , 

da ou permanencia de servidores dessa fundaçao na aras, sendo' 
e mes•a entendida como agressão ao Direito de Propriedada a • 
flagrante deereepeito à decisão do TRí•JI Região, cem o que ' 
,,_ , ... - ., 

nao concordara a empresa, em qualquer hipotase. 

Objetivando unica e exclusiva•• 
' . manta o respeito as normas de relacionamento de todas, extern~ 

mos e renovamos o pedida de observância rigorosa das disposi-1 

çÕee da Justiça a do Direito. 

Sem outro particular, 

ATENCIOSAMENTE. 

- Rua Pror Joao li•a Paea nl87 

Tal•: (D67) 441.1263 

NOVA ANDRADINA - !11• 

RUA PROF. JOÃO LIMA PAES, Ni>;.37 - fone: 441•1253 - NOVA A N D R A D I N IA - MATO GROSSO DO SUL 
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Noue Andradina, 25 de Outubro de 1.992 

DE •: ~R ORLANDO HERNANDES LOPES 
Procurador Judicial de , , 
SATTIN S.A. • AGROPECUARIA t INOVEIS 

PARA •: ADMINISTRADOR REGIONAL DE AMAMBAI - 21 SU[R 
fUNDAÇiO NACIONAL 00··1NDIO - íUNAI 

Refer •: CoMunica fatos a pede providências 

Prezado Senhor 

Estando as in6igenas introduzidos il~ 
galmente porque à sorrelfa e na calada da noite, por servido-• - , , res dessa fundeçao, na Fazenda Inhu-Guesau, onde se localiza a 
gleba Sete Carros, atacando e roubando mandioca! plantado, ze 
lada e de uso de empregados da fazemda, be~ come ameaçando as• . , . 
tas, ciantifico-oe para ae providencias necessarias as quais• . , 
pedimos urgancia, para avitar•ae atrito na aree. 

Esclarecemos que ficam Vossas Senhori ... , , 
as rasponaaveis por eventuais acontecimentos na area bem como, - , , 
na reiteraçao, rasponsabiliza-lo-smos civil a penalmente palas 
acontecimentos, paia conforme afirmam, são "protetores dos in• 
dios". 

Sem mais, atenciosamente, 

MANDES 

Rua Prof Joãa li•• Paes nl87 
Tal-: (067)44i.126J 
NOUA ANDRADINA • ~S. 

A U-~ ;,~-; ;~·~-;,:,~·<7 ·-1 
Esta fotocópia está contorme 
o ori_qirwl qu« ·me (e,; (!p1·.;- · 
sentado nesta data. Lh,1 fJ. 

EM 1,lf~ C -cl 2., 1 
~ ~ . _____ -~- r::.:~i ., ~ ·· ·· ······~·., ·~:· 

tl.1,.alb:,,i. .u&l~, __ .,.,.,,_ • ...à,...., __ 1 -~ --.!.rll"''"1"t...--:, 

c s n t o m o o e 1 J •i :1.11 
MARl-l. t.PA;l:('I"' !' , ... _~;i 'l 

1,1,,l. , 

llllAll [ .· ' ' ,, r: OAf;í.C:, , 
~li-· • I.. ~- \ í 

J •. v, r '•. ·o •• : V ••. ·,11u 1083 l 
{.:'.: .• '. 1 .. 1,1 • 1 
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Senhor Presidente, 

R E L A T d R l O •••••••••• 

Av. Pe1ro "~anv:tii 1, ·...C~3 
AM-1,i<ltll - IA, , 

E• cu•primento a datarminilfim eDntidl*na"'lJ'ôffa'ila de nR 

602/MJ, de 25.11.91, do Ministério da Justiça, foi iniciado e cancluido a• tra .•.. 
belhos de demarcação administrativa da iraa Indígena seta Cerro•, no dia 24 da 

agosto, do corrente ano, com a Co•iseão inatituid~ pela PP nQ 821/92, Servidor 

Adelina de Souza-Técnico Agri•anaaar, Agantsa da Polícia federal, Equipa de S,! 
gurança, inat~tuida pala lN na 001/PRESI/92 de 05-08-92 e Equipe Apoio, conat,! 

tuida por sar~idorea daata AdMiniatração Regional. 

Atrav&a da OfÍcio nR 1•4/GAB/ADA/AMB/MS da 17-08-92, e~ 

fflUnicamos aos .responsáveis na razande Inu Guaçu, com a presença da Polícia fe• 

deral a Servidores desta fundação, a início dos TRABALHOS DEMARCATÓRIOS. 

Os Trabalhos Demarcatórios, transcorrera~ nor•almente,• 

não sendo impoatg nenhum i•pecÍlio quanto aos •e •• oe, pelo proprietário da Em 

presa Sattin, b&11 como fora• concluidos em te~po recorde• visto a disposição• 

dos servidores dasta r~ndação, Comunidade Indígena, Técnicos e Pol!cia federal. 

No dia 01-09-92, cancluidos os Trabalhos Demarcatórias• 

tendo a ~rea Ind!gana Sete Carros, 9.D03 hectares, com um perimetro de 52 km,' 

onda fora~ colocados 10 (dez) •arcas da concreto armado (70 kg), devida~ent~ • 

identificados coa plaquetas de bronze. 

Esta Administração Regional, foi devidamente apoiada P.!. 

la Administração Central, desta rundação, na medida do posa!vel, na liberação• 

de recursos financeiros, coM oe quais fizemos frente as despesa, necessárias' 
... ; para •xacuçao doa trabalhos de~arcatorios. 

roram efetuados despesas com diárias para sarvidorea d&J!. 
ta fundação e Agentes da Polícia federal, ~ateria! de consumo (co~bustiuel, P,! 

n • 
ças de reposição, rarr9mentaa, generoa alimentícios para apoiar a Comunidade• 

Ind!gena e outros), serviços diversos com viaturas, •áquinas e outros. 

No dia 02-09-92, • Comissão, Agentes federais e o Tácn! 
co Adelino de Souza, daalacaram.aa de ~~ea Ind!gena Sato Cerroa, para a Íraa• 

lnd[gana Jarará, onde executariam ta•bám oa trabalhos de demarcação. 

íiceram na Área Indígena Seta Corroa, uma Equipa da Sa,t 

vidorea daata Ad•inistração Regional a ServidQrea membros da Equipe da IN nR• 

001/PRESI/92 de 05-08-92, juntamente co• Comunidade Ind!gana, daquela Ar,•, 

continua ••••• 



(continuação do Relatório da AIN Sate Cerroa) FOLHA d2. 

fi• acompanhar a orientar, be• COIIO evitar toda e qualquer represálias por Pª.!: 
te de terceiro•, que vieaaea a prejudicar aquela comunidade. 

Infelizmente, não transcorreu tranquilamente as traba•' 
lhos, após a demarcação, anU11aramos abaixo, ae situações ocarridass 

01 • deferida liminar pela""' Juiza federal da 21 Vare, da Seção Judiei.! 

ria da Mato Grosso do Sul, danda manutenção de posse a SATTIN 5/A - Agropecuá 

ria e Imóveis• determinando auapanaão doa trabalhos da demarcação ai:i.inistrat!, 

v•• e não autorizando o ingra~so de outros Índios na Área IndÍgsna Sete Carros; 

02 - os runcionário1 da fazenda Inu Guaçu, que incide na área indígena,• 

"um total descaso à vida hU11ana, obedecendo" ordens superioras", ·trancaram' 

aa porteiras com correntaa • cadeados, nio permitindo a entrada ou saída da / 

va!culoa e pes~oaa, prejudicando a aasistância que esta íundação deve dispen-• 

ser as Co~unid~des IndÍgenaaJ houva, até situações de socorro médico, quando• 

os ~eamoa dific~ltara• oa trabalhos de saúde, podendo na época com aua atituda 

provocar até Óbito, após auito dialogo• colocaçãe de responsabilidade, caso• , . , 
viessa a obito, • que permitia• a entrada da íUNAI; 

O , - 3 - ate os servidores desta Fundaçao, que aretua~ revazamento a cada pe- 

ríodo, Já foram impedidos de entrar, destcando-sa o Servidor MILTON NELSON"'"º".! 
tor de Saúda, deslocado de outra AIN, para prestar apoio aquela área, na quea 

tão saúda, foi impedido de entrar, por ser Índio kaiowá, apesar de ter-se ide!l 

tificado co•a runcionáriDJ 

O~• ra1111oçio pura a simples de todos os marcos, colocados quando da dama,.t 

cação, pelos funcionários da fazaenda Jnu Guaçu, servidores destacados na irea 

Ind!gana Sete Carroa a Liderança da Com~nidade lnd!gana, efetuara• levanta•en 

tos9 não localizando ne• laeca doa ~arcos; 

05 - na calada da noite, esta ocorrendo retirada da toras de madeira de 

dentro da iraa Indígena &te Carro,, 

06 - durante o dia U111 trator Jogou veneno na terra e nas proximidade• da 

água, que comunidada indígena faz uao; 

07 - bam co•o, quando há deelocaMento de viaturas coM servidores para área 

ind!gena, oa Ne8111oe, quando práxi•oa (30 km) da mea~a e na linha internacional 

são conetante•ente vigiados a diatância por paaeoae armadaa. 

r AUtEN'IlCACÃO n 

CARTORIO 00 1.·1 OFIL::10 
MARIA APAR'-Gl'II ·rr.l~L MULLER 

1·.11dl LI:. 

ULIAN ESPIN 101.' E BA!lkOS sua n1uT ..• 
A~. Podtn •4anval1er 1083 

AM,.MBAI - MS. 

d}o,~ ,4nlonl: 
Allaiinls 

ADR Allmlml, PP 

,ttn, aioret 
Realnal 
/12, IIID2/07/92 
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\ffNIST.(!:iuo DA JUSTIÇA 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO lNDIO • 2.• SUER 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE AMAMBAI 

TELEX N.• 

RÃDIO N.• 648/GAB/AOP../At18/t1s. 

n.0 expedidor n.0 aparelho data 
06 ..- 11 • 92 

hora de transmissão iniciais do operador 

nome e endereço do destinatãrio 
SR. CLAUOIO ftO"ERO / t1D DIRETOR DAS/íUNAI/BS8 

texto a transmitir INíO VSA QUE A SITUAÇJO NA UN SETE CtRROS VG ENCONTRA-SE NUITO 
TENSA VG COP1UNIDAOE ENFRENTA PRIVAÇDES BIPT Nla PODE DESLOCAR-SE DENTRO DA AlN VG 
VISTO VlGILAMClA DE JAGUNÇOS VG TEH POUCA ALIHENTAÇJO VG FALTA NEDICAHENTOS VG 

CAMPEIROS DA íAZENDA NUITO NERVOSOS ANEAÇAM íRENTE QUALQUER SITUAÇJO AGREOIRE" CJl 
HUNIDADE VG ABRENASPAS MESMO QUE VENHAM MORRER NA CADEIA fECHASPAS PT COMUNIDADE 
INOIGENA DAQUELA Ali DENUNCIOU QUE NA NOITE DO DIA 30•10-92 VG QUANDO ALGUNS 

lNOIGENAS PESCAVA" E" U..A LAGOA rDRA" EfETUAOOS DISPAROS DE AR"1 DE roGO VISAN 
DO OS lNBJGENlS PT NO; TOCANTE FALTA All"ENTAÇÃD VG "EDICl;"ENTDS ET O 01.tlTO A!! 
PUTAOO DE lR ET VIR VG ESTAN OEIXANOO COMUNIDADE AlN SETE CERRQS ftUITO NERVOSA V 
MIO POOE"DS PREVER SITUAÇIES J:t>U~RAS PT SOS JDSEH ANTOMID "ARTlNS fLDRES AD"1REG/ 

ADR/AMB/MS. J•l•l•l•l•l•l•l•l•l~-1-l•l•l•I f assinatura e carimbo do portador 

Esta fotocdpia esta eontorme 
o original que me foi apte- 
31mtaao nesta data. Dou 16. 

EMÜb~ 1 ~• ~ 
~~~",; 

,cse ~IM ~---~.~ 

CAtUürttO DO t.o OFICIO 

30 Bls, 50x3 • 148x210 • 01/92 

"1ARIA APAR'CIOJI '1ACJEL MULLER 
' íAf>fLIA 

ULIAM ESPlNJOJ.11 rE BARRO$ 
SUDjfllUTA i 

"Av. Pedro Man~ller 1083 ! 
AMAMBAI - MS. 1- n 11702 \Alzttld 

,., 


