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e~ Oficio n.º ..... OBU.85-B / Campl) Grande, 23 de setembro de 1985 

DO: Juiz Federal da lA Vara 
AO: FONAI-Fundação Nacional do lndim 
Assunto. , •.• 

Comunicaçao de Sentença FUlrW 8ECJGA8 

Z;}u 
EtnL 

De ordem do MM~ Juiz Federal desta Seção Judiciária, 

encaminho a V. S!. , _cópia da Sentença proferida nos autos de Mandado 

de Segurança impetrado por __..,luC"""S~f,.._.FJ.1.oJ~EicAN11..T1..1E •••. s_.6.lR~OME-.uR~O-. _ 

~-------------' processo nQ 1,856;85 , contra ato de V.S!., e~ 

ja cópia da petição inicial foi remetida, com a requisição de informa 

çÕes, através do Ofício ne xxxxxxxxxxx aos XXX de xxxxxx de 198_. 

Atenciosamente, 

e,, .· -) 
...._______ -- -- ..... -----=---- . ~'-.)~ --~~ 

PEOR0°WINHASK'r' 
DIRETOR DE SECRETARIA/J;.>Á 

I, 
;/ 

--· 
.!!.._ VARA 

r ;4J·1-;1~i--:~six;~~~imAL 
Data I I 

1 coo. Qf'\~~ rjçj) 1- .. ;.)-_·21-- 
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PODER JU01CIARIO 

Justiça Federal de Primeira Instância 
SEGUNDA REGIÃO - CUIABÁ - '"T 

Processo nº 1.856/85-II 

Autos de t'Iandado de Segurança 

Impetrante- JOSÉ FUENTES ROMERO 

Impetrada - FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

Vistos, etc ••• 

José Fuentes Romero e sua mulher Do 

na .Amélia Ma.rtos Fuentes, brasileiros, casados, pecuarista e 

do lar, respectivamente, intentaram a presente segurança con 

tra ato do Presidente da Fundação do Índio - FUNAI - que 

através de Portaria interditou parte de sua "Fazenda Modelo", 
sita no município de Tucu.ru, Ma.to Grosso do.Sul, para fins 
11de estudo e dé.finição11, alterando-lhe a denominação e proi - 

bindo, com retirada das já a.li existentes, de pessoas "n'âo 

Índios", sem expresa autorização do orgão federal. Na súplica 

de fls. 02 usq~ 04, respaldada na ampla documentação junta 
às fls. 06-2'68, sustentam toda a matéria de fato e de direito 

que entendem dar suporte ao pedidot alonga..~do-se na demonstra 

ção da ilegalidade e arbitrariedade do ato indigitado, viol~ 

dor de direito lÍquido e certo seu que entendem justificar a 
medida, e causador 

13, da exordial. 
de danos irreparáveis que enumer-anro item 

O pedido é o típico da espécie, des 

dobrado para que se lhes seja concedida medida li~inar, para 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~--~~~~~- 
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Processo nº l.856/85-II -MS -2- ;---~~~~~~~~~~~~- 

suspensao imediata dos efeitos do ato questionado. 

O processo veio-me em virtude de 

manifestação de suspeição arguida pelo Excelentíssimo Doutor 

Juiz Federal, em Campo Grande. 

E' o Relatório. Decido. 

O mandamus não merece acolhimento~ 

ser meio inidÔneo para o Iim proposto. 

De fato, pretendem os Impetrantes' 

com a medida heróica reintegrarem-se na posse do imóvel, quê 

descrevem, sob o pálio de que a Portaria do Excelentíssimo Se 

nhor Fresidente em exercício da Fundação Nacional do Índio 

FUNAI - afronta direito seus de propriedade e posse que exer 
cem sobre aquele, direito este l{quido e certo, assegurado p~ 

la Constituição do Brasil. 

) Em que pesem as circunstâncias de 

nao gozar o Impetrado, representante de Fundaçao, do privilé 

gio do foro federal, ou porque, em caso contrário, estaria ele 

sujeito à jurisdição de Juiz Federal, da Seção Judiciária de 

Brasília, ou ainda por investirem-se os Requerentes contra di 

reito em tese, de revisão incompatível através do ~Tit, ainda 

assim a medida não pode ter guarida neste juizo por i'altar- 

lhe a liquidez e certeza do direito postu~ado. E que esta cer 

teza e Li quí.de z cristalinas não existem basta que. se atente 

para os próprios fatos trazidos à colação pelos Re~uerentes, 
bem como para o teor da Portaria contra a qual se insurgem 

Quanto àqueles, nâo escondem os Impetrantes que em suas ter - 

ras existem Índios embora neguem tereD estes ali seu habitat 

imemorial. Falam até em Cemitério indígena. Já o édito ques - 

tionado além de assegurar que oo silV:Ícolas habitam aquelas pa 

ragens, pro_pÕe-se a aemrrcá-las e dali afugentar madeireiros 

em defesa dos aborígenes que as percorrem, em busca de susten 

continua ••• 
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Justiça Federei de 15rlmelre 
SEGUNDA REGIÃO - CUIABÁ - "'T 

~~~~~~~~~~~~~___;:~acesso nº 1.856/85-II MS -3- 

sustento prÓpri o. 

Ora, desses enunciados conclue- se 

que a matéria em exame exige para UIDa decisão serena esclare 

cimentos maiores que o processo do mandado de segurança nao 

comporta. Nele não há dilação probatória pois seu âmbito é 

angustiado. Por isso, assegura o édito que disciplina o remé 

dio sumário apenas proteção a direito límpido, induvidoso , 

que não obrigue o juiz a clarear seu conteúdo. E como, inca 

~' temos apenas fatos controvertidos - existência ou nâo de 

Índios na região, imembrialmente ali arranchados -- nao há 

como se conhecer do pedido já que sem tais conhecimentos im - 

possível me seria averiguar se o ato da autoridade requerida 

por desconforme a princípios da legalidade estaria ou nao mo 

lestando o direito para o qual se pede socorro. 

Parece-me, pois, que o caminho a ser 

percorrido deve ser outro que não o escolhido pelos Autores . 

Aliás, a lei substantiva civil é clara quando disciplina a 

aquisiçao, modificação e perda da propriedade, indicapdo exa 

tamente como devem os proprietários proceder para defesa de 

seus direitos. E naquele conjunto de normas não vizualizo a 

trilha aqui palmilhada pelos Impetrantes. 

Dessa.rte, por não conter o pedido 

os elenentos exigidos pela lei que rege a espécie, 

Indefiro liminarmente a petição ini 

cial por não ser caso de m8ndado de segurança, ex-vi o dispos 

to na primeira parte do artigo 8º, da Lei nQ 1.533, de 31 de 

dezembro de 1951. 

Faça.o-se as anotações de praxe, cornu 

nicando-se à aut or-i.d ade impetrada. 

continua ••. 
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Justiça Feóeral de Primeira lnstâncl 
SEGUNDA REGIÂO - CU1ABÁ - MT 

Processo nº 1.856/85-II MS -4- ~~~~~~~~~~~~~- 

Registre-se. 

Publique-se e 

Intimem-se. 

De Cbá/CGde, 11 de setembro de 1985. 

~~ 
MÁRIO FIGUEIREro FERREIRA lr'IENIJES 

Juiz Federal designado. 

------ ----- 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇAO. NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

llubric:i.: 

Proc. ~f4:Ll_- __ 
Fls, /, 3 ,1 - . I 

INFORMAÇA() N'? ? l e /DIDD/DPI 
Ref.: OF. n'? 082/85-B-CÓpia de Sentença c/c Proc./F/1523/85-A.I.JAGUAPIR13/MS. 

Sr. Diretor/DPI, 

O assllllto em pauta refere-se a Ãrea Indígena Jaguapirê, locali 
zada no Município TacurÚ/MS, sob jurisdição da 9~ DR. 

O processo n'? 1523/85 trata da regularização fundiária dessa 
área,com perímetro de 22 Km, abrangendo 2089 ha,conforme Planta de Delimitação 
que identifica os limites, às fls. 04 do mesmo processo. É essa área de ocupa 
ção do grupo indígena Kaiwá. Foi interditada pela Portaria n9 1873/E de 17.05. 
85 (DOU de 23.05.85), para fins de estudo e definição- fls.39 e contra cujo 
ato foi intentado segurança pelo impetrante JOSÉ FUENfES ROMERO, na alegação de 
que a referida Portaria interditou parte de sua "Fazenda Modelo". 

A Sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança, capeado 
pelo OF. n9 082/85-B, indefere liminannente a petição inicial por considerar 
descabido o supracitado Mandado e leva ao conhecimento da FUNAI. 

Entendemos ser útil infonnar o que se segue:- O Telegrama s/n9 
de 03.09.85 do ex-servidor Ruben, de Almeida, infonna que o relatório da A.I. 
Jaguapiré encontra-se em fase final, além do que solicita outras providências 
no sentido do mesmo entregar o ·relatório, o que não ocorreu, prest.nnimos, tendo 
em vista a dispensa do referido serv 'idor , conforme Portaria n9 1373/85. 

Consultando os arqmvos desta DPI, não foi localizado relatório 
antropológico que comprove a poss- imemor í.a'l da área em pauta, 

O Memo. n'? 487 dr· •.08.85 c/c Processo n9 2844/85 trata-se de 
reivindicações de índios solicjt~ 
solicita implantação de tuna Ajudá 

Tentamos contato t, 

lefones 021-248.7907, 011-280.8211 

~ demarcação de áreas indígenas em litígi9 e 
~ e faz referência ã área Jaguapirê. 
Fônico com o Sr. Ruberrt de Almeida, nos te- 
011-61.3704, a fim de localizar o relatá 

rio de identificação. Não foi possível o contato. 

Pelo exposto, infere-se da necessidade de se promover a identi 
ficação da área indígena Jaguapiré, conforme normas deste drgão e observância 
do Dec. n9 88.118/83. 

f a nossa informação. 

MOO. 132 



MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

Fls.02 

Sugerimos o envio do OF. n9 082/85-B à PJ tendo em vista enten 
dimentos mantidos com Dr. Gerard W. Fonseca/PJ., a fim de conhecimento e res 
posta do supracitado Ofício, considerando tratar-se de asslil1tO ligado à esfera 
jurídica. 

Brasília, 03 de outubro de 1985. 

~: 
MARIA MADALENA 'm~ JESUS J.DPES 

Ass.Social/DIDD/DPI. 

J--. (_ ~ 

MOO. 132 
DIDD/~~UL/hsb. 
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