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EXMo:sR. DR. JUIZ PRESIDENTE DO EGRÉGIO 

NAL FEDERAL - 3ª REGIÃO . 

Proc. nº 93.03.109068-3" 
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JOSÉ FUENTES ROMERO, brasileiro,RQ. 

208.107-PR, CPF:002.776.069-34, separado judicialmente, 

agropecuarista, residente na Fazenda Redenção em Tacuru 

MS, por seu advogado sub assinado, com o respeito e aca 

tamento devidos à V. Ex2 ., interpor A G R A V O da r\.::. 

decisão proferida nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA(fe! 

to de nº 93.03.109068-3) impetrado pelo representante 

do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, também subscrito por Pro 

curador da FUNAI, com fundamento no artigo 13 da Lei nº 

1533 de 31 de dezembro de 1951, e pelas razões de fato 

e fundamentos que passa a expor: 

1. FATOS 
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l, FATOS 

Ar. DECISÃO proferida nos autos 

de nº 92.0003033-5 - Ação Cautelar de Atentado que tr~ 

mitou na Seção Judiciária Federal de Campo Grande-MS - 

foi atacada pelo Ministério PÚblico Federal via recur 

so pertinente, ao tempo em que impetrava MANDADO DE SE 

GURANÇA neste Tribunal, visando emprestar efeito sus 

pensivo à Apelação interposta. 

Para tanto, todavia, não se abalou 

o ilustre representante do 11Parquet11 Federal em apo!! 

taro dispositivo legal,a caracterizar o legitimo inte 

resseda pretensão deduzida no mandamus, limitando- se 

a promover a defesa dos atos eretúados_ pela FUNAI e 

imputando à UNIÃO FEDERAL a prática de turbação. Além 

disso, e sempre conjuntamente com o procurador . da 

Tutora dos Índios, no Juizo monocrático pediram sessen 

ta (60) dias de prazo para a desocupação da área a fim 

de que os silvícolas promovessem a colheita do milho e 

mandioca plantados, tempo suficiente a permitir a reti 

rada, igualmente, de seus víveres e desmonte de barra 

cos, ao tempo em que, no bô"jo do "Wri t" reproduziram a 

mesma farsa da vêz anterior, ocorrida por ocasião 
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concessão da liminar na Reintegração de Posse, de que 

somente sairiam mortos da área em aprêço, Ambas as ale 

gações, subrepticia, falsas e adredemente arquitetadas 

pelos Impetrantes, somadas às alegações mendazes do I. 

procurador do Órgão Protetor dos autóctones, de que es 

ta é a quinta vêz que os indios são retirados da pr2 

priedade, surtiram os efeitos desejados, lamentando-se 

a liminar concessiva outorgando efeito suspensivo ' a 

Apelação interposta. 

A prova inconteste de que a propr! 

edade , em seu sentido juridico amplo, pertence ao Au 

tor, encontra-se provada e comprovadamente na AÇÃQ 

PRINCIPAL QUE SE ENCONTRA SUSPENSA, FACE A SENTENÇA'· 

prolatada no Atentado, pelo magistrado" a quo", ateg' 

dendo o comando do artigo 881 do Estatuto Processual ' 

Civil. 

2. DA ILEGALIDADE DO R,DESPACHO 
CONCESSIVO DA LIMINAR 

11vênia concessa", ar. decisão 

Av, Presidente Vargu, 1321 - Fone: (067) 471-1232 - CEP 79.960 - 1 G U A T E M 1 - 



~tmando ~t&u9uettJue 
ADVOGAOO 

' ,• 

ferida na ação mandamental, arrepia a norma contida no 

art. 52, LXIX da Constituição Federal, como também fere 

o artigo 12 52 e 72 da Lei 1.533/51, e, art. 520, IV 

do Estatuto Processual Civil. 

Se não vejamos: 

11Vistos,etc. 

José Fuentes Romero promoveu, con 

11tra a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), ação posse~' 

"oria relativa a área de aproximadamente 1300 hectares, 

11apossada por Índios da comunidade dos Guaranis. A sen 

"tença monocrática foi favorável ao autor, encontrando- 

"se agora em fase de recurso a ser apreciado por esta 

11colenda Corte. Não obstante a concessão do interdito 

"proibitório, os ind:i.genas, em maio de 1992, voltaram à 
11área, em conseqüência da Portaria Ministerial, de 20 / 

115/92,declarando a área litigiosa como de posse perm~ 

11nente indígena e determinando à FUNAI sua demarcação e 

"sua interdição ao trânsito de não-ind:i.genas. 

Verifica-se, pois, que deve ser de 

"bitado ao Ministério da Justiça todo o problema ora e 

"xistente na área questionada, que declarou, em 20/5/92 

"como de posse permanente indígena uma área que o Poder 
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"Judiciário, através de sentença de 21/8/90, declarara 

"como de posse de particular. Criado o caso, por ato 

11da Administração, vem ela agora transferir ao Judiciá 

"rio a solução do problema. 

Não há dÚvida, ao contrário do sus 

"tentado pelo ilustrado Ministério PÚblico Federal, de 

"que está havendo desobediência à ordem judicial e is 

so deverá ser apurado pelo Juiz da causa. Entretanto , 

11a situação na área é agora, graças à ação da Admini.ê_' 

"tração, insista-se, extremamente grave. Os indigenas' 

"ameaçam suicidio coletivo - e são cerca de 250 deles- 

"se for executada a desocupação da área, o que deverá•· 

"ocorrer antes do fim deste mês de janeiro de 1994. Se 

"acontecer esse suicidio em massa, o Pais, por certo , 

"voltará a ser alvo das costumeiras pressões interna' 

"cionais, justamente por parte daqueles que não cuida 

"ram de proteger os Índios de seu território. 

Assim, parece-me de boa prudência' 

"evitar-se essa possível tragédia, pelo menos até _que 

"esta Corte, por uma de suas Turmas, aprecie o recurso 

"interposto da decisão de primeiro grau. 

Isto posto, concedo a medida limi 
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"até o julgameto do mencionado recurso. 
.... · 

Comunique-se esta decisão ao Juiz 

da causa, por telex urgente. 

Requisitem-se as informações da 

"ilustre autoridade impetrada, devendo a impetrante,em 

"dez dias, promover a citação da FUNAI e de José Fuen 

"tes Romero, como litisconsortes necessários.11• 

São Paulo, 24 de janeiro de 1994. 

JUIZ OLIVEIRA LIMA 

Vice-Presidente, no exercicio da Presidência 

Abstrai-se, pois, que o ilustre M~ 

gistrado ao conceder a medida liminar, reputou prese~ 

tesos requisitos autorizadores da cautela pleiteada, 

quando ao se examinar o pleito formulado pelo Ministé• 

rio PÚblico Federal, em um olhar de "um vôo de passaro" 

percebe-se que, em que pese seu conteúdo emocional e 

esforço incomensurável de seus signatários, este - nao 

alberga um dos requisitos essenciais ("fumus boni 

ris"), restando caracterizada a ausência de direito li 

quido ~ certo dos impetrantes. 

Atribuir à Portaria Ministerial 
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condição de documento hábil à caracterizar o direito li 

quido e certo aos impetrantes, e, sem dÚvida conferir 

ao ato ordinatÓrio administrativo eficácia "e r ga ornne s " 

A súmula 267 do Supremo Tribunal F~ 

deral, que reproduz o preceito legal contido no artigo' 

5º,II da Lei 1.533/51, qual seja o de vedar a interposi 

ção de Mandado de Segurança contra ato judicial passi 

vel de recurso ou correição, foi abrandada por aquele 1 

Egrégio SodalÍcio, todavia, são iterativos os julgados' 

exigindo, ao exame de tais casos, a presença demonstr~' 

da, de ambos os requisitos essenciais que norteiam a 

concessão de Mandados de Segurança. quais sejam:"fumus 

boni juris ~ periculum in mora.(RSTJ-11/204,STJ-RT - 

666/175, RTFR-69/135, 111/353, 113/421 e tantos outros) 

Portanto, a liminar concedida não 

pode subsistir. 

Por outro lado, é notória a atitude 

tomada, tanto por posseiros ~'sem terra", quanto por ig 

dÍgenas invasores de propriedade particular, com a sim 

ples ameaça de que somente saem da propriedade 
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ou como dizem, dentro de um caixão. Tais argumentos 1 

são frequentemente utilizados, apenas para medrar a 

ação da Justiça, que se compadece, sustando atos j~ 

diciais. 

De oportuno transcrever considera 

ção importante de um trecho das informações prestadas 

pelo Douto Magistrado que prolatou ar. Sentença nos 

autos do Atentado: 

"Feitas essas breves considerações 

deve ser dito que a situação por 

que passa a Comunidade Indígena é 

realmente preocupante. Eis ai, to 

davia, um insumo não juridico que 

não foi levado em conta pelo jul 

gador.Foi dito supra que o juiz, 

sabendo trabalhar com insumos ju 

ridicos, pode proferir uma deci 

são justa, ainda que aparentemen' 

te a decisão contrarie a lei". 

vê-se, pois, "data vênia", que 
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insigne Magistrado prolator dor. despacho, concedeu a 

medida liminar, mesmo estando ausente .2._direito líqui' 

do e certo dos indígenas que ocupam a Fazenda Modêlo 

chamada por eles de Aldeia Jaguapiré, violando, assim, 

até mesmo o preceito constitucional que rege o institu 

to em comento. 

3.DO PEDIDO DE SUSPENSÃO 

DA LIMINAR CONCEDIDA 

Pelo exposto, e com fulcro nas nor 

mas legais retro mencionadas, requer: 

a). o recebimento do presente recurso e acatadas as ra 

zões expendidas, seja decretada a suspensão da liminar 

concedida, restabelecendo o efeito devolutivo à r. SEN 

TENÇA DA CAUTELAR DE ATENTADO, PROFERIDA PELO MAGISTRA 

DO "A QUO", no processo em epigrafe, por absoluta au 

sência da ''fumaça do bom direi to", e, em reverência ' a 

norma que rege a matéria, prescrita no ESTATUTO FUNDA 

MENTAL. 

b). seja oficiado ao Juizo monocrático, a fim de que 1 
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seja determinada a purgação do atentado, com vista a 

proporcionar, também, o julgamento da Ação Principal 

Protestando pela juntada do man 

dato no prazo legal, 

Termos· em que 

Pede Deferimento 

são Paulo, SP, 11/fevereiro/1994 
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