
NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS 

EXMO SR. DR. JUIZ RELATOR DA APELAÇ~O C!VEL NQ 9103.05403-9 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 
3ê REGI~O - 1ª TURMA 
Ação de Reintegração de Posse 
Processo Original nQ 004473-3 
1ª Vara Federal do MS 

A COMUNIDADE IND!GENA DE JAGUAPIRÉ, 
Grupo Guarani/Kaiowá, vem respeitosamente, com base nos 

_ Arts. 303, I e 397 do Código de Processo Civil, por 
intermédio de seus advogados abaixo assinados ( instrumento 
de procuração em anexo - Doe. 1) aduzir novos fatos para que 
sejam acrescentados às suas Razões de Apelação de Terceiro 
PrejUdicado, distribuída à essa Colenda Turma, requerendo, 
ao final, o que se segue: 

A sentença contra a qual se insurgiu a 
Apelante teve como um de seus fundamentos a ata da reunião 
do Grupo de Trabalho Interministerial, que, em 20/07/88, 
declarou não reconhecer a Area Indígena Jaguapiré como de 
ocupação dos índios Guarani/Kaiowá. Essa declaração, 
entretanto, foi considerada "equivocada" e "improcedente" 
por parecer da própria Procuradoria Jurídica da Fundação 
Nacional do r ndio-FUNAI (Doe. 2). Após essa conclusão, o 
órgão indigenista determinou fosse reestudado o processo de 
demarcação referente àquela área, o que culminou com o 
parecer nQ 71, de 13/12/91, publicado no Diário Oficial da 
União, Seção I, de 21/05/92, às páginas 6321/6324 (Doe. 3). 
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Com base neste parecer, devidamente 
aprovado pelo Presidente da FUNAI, o Ministro de Estado da 
Justiça, Dr. Célia Borja, assinou, em 20 de maio último, a 
Portaria nQ 244, que declara como de posse permanente 
indígena a Area Indígena Jaguapiré (Doe. 4). De acordo com 
a referida Portaria, a Area 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 área que é objeto da Ação de Reintegração de 
Posse, que resultou na decisão ora recorrida. 

O p r oc ess s o de reconhecimento de terras 
i r.d í genas no Brasil rege-se, hoje, pelos dispositivos do 
Decreto nQ 22, de 04/02/91, do Poder Executivo, na forma do 
que estabelece a Lei 6.001 de 19/12/73 (Estatuto do !ndio), 
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 limites 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 publicação, o processo de demarcação é 
remetido ao Ministro da Justiça, que, em o aprovando, expede 
Portar ia 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 constituições 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 §lQ de seu Art. 
231, definido os elementos que configuram tal posse, 
assegurando ti-atar-se este de um direito originário. 
Ocorrendo, pois, os elementos, a posse indigena existe e se 
legitima independentemente de qualquer ato constitutivo. A 
demarcação é, pottanto, mero ato declaratório. cujo objetivo 
é precisar a real extensâo da posse para assegur3r a plena 
eficacia do dispositivo constitucional, que impõe ao Estado 
a obrigação de protegê-la. 
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Ato declaratório proferido pela 
autoridade competente, constitui-se, portanto, a Portaria nQ 
244/92 no documento hábil de reconhecimento da posse da 
Comunidade Indígena de Jaguapiré por parte do Estado. 
Contra este fato, inclusive, nada há que se argumentar, 
mesmo porque a Portaria Ministerial, enquanto ato 
administrativo, traz em si a presunção de legalidade e 
veracidade. Além do que, à e la, antecede rarn-se os estudos 
técnicos necessários, realizados pelos agentes incumbidos de 
promoverem a constatação da situação de fato. Tem-se, pois, 
daí que a Portaria nQ 244/92 impede a concessão de interdito 
possessório, na forma do §2Q do Art. 19 da Lei 6.001/73, que 
dispõe expressamente: 

"§2Q - Contra a dema reação processada nos 
termos deste artigo não caberá a concessão 
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 sobrep5e a 
qualquer outro, indicando que contra este não cabem 
discussões 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 §6Q 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 
dos Tribunais, como se 
interpretação dada pelo então 
posteriormente mantida pelo 
respectivamente através dos 
Patterson e Moreira Alves: 

sido, também, o entendimento 
pode observar através da 
Tribunal Federal de Recursos, 

Supremo Tribunal Federal, 
votos dos Ministros William 

O interdito proposto teria vida 
efêmera ante as disposições do art. 19, 
parágrafo segundo, da Lei nQ 6001, de 19 
de dezembro de 1973. Por força da regra 
inserida no citado édito, que reputamos 
constitucional, e~ vi do art. 4Q, inciso 
IV e 198, da Carta Maior, contra a 
demarcação promovida pela FUNAI não cabe 
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interdito possessório mas 
conforme o caso, ação 
demarcatória. 

tão somente, 
peti tória ou 

A i nten.5:.ão do legislador agui foi 
exatamente impossibilitar medidas 
judiciais, de caráter urgente, capazes 
de obstacular a ação administrativa do 
Estado na execução dos serviços de 
demarcação sob a forma estabelecida em 
decreto do Poder Executivo . Quis com 
isso dizer aquele que o ato de demarcar 
se áreas consideradas terras indígenas 
ou as destinadas "à posse e ocupação 
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 
proteç:ão ao seu direito de propriedade." 
(R.T.J. 107/805) - (grifos nossos) 

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. 
Acrescente-se a isso, o que a Jurisprudência tem fartamente 
entendido: 

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL 
CIVIL. TERRAS INDÍGENAS. POSSE. 
INTERDITO PROIBITÕRIO. CERCEAMENTO DE 
DEFESA. 

Inocorre cerceamento de defesa quando 
as questões de fato agitadas no processo 
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 judicial que 
a área em que pretendem ter posse os 
autores integra reserva indígena, 
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constatada em procedimento 
administrativo regular, nega-se a 
proteção possessória. 
- Apelação desprovida. 
(ac. unân. da 3ª Turma do TRF 1ª Região, 
de 20/06/90, na Ap.Cív. 89.01.221411-PA, 
rel. Juiz Vicente Leal, Apl te. Valdemar 
Hanneman e outros, Apldo. FUNAI e União 
Federal) - (grifos nossos) 

Destaque-se do voto proferido pelo 
ilustre Juiz relator da decisão acima citada, Dr. Vicente 
Leal, as considerações do eminente Ministro William 
Patterson, por ele adotadas como razão de decidir: 

Para que os Autores pudessem acionar, 
com reivindicação de direi tos, alegando 
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 irregularidade na 
posse, não podendo esta, assim, servir 
de amparo a pleito dessa natureza." 
(idem) - (grifos nossos) 

Ressalte-se que a posse indígena, como 
ensina o Prof. José Afonso da Silva, 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 elementos naturais e culturais 
que propiciam o desenvolvimento 
equilibrado da vida humana (Curso de 
Direi to Cons ti tuci onal, Ed. Revis ta 
dos Tribunais, 7ª Edição, pág. 720) 
(grifo no original) 

Nesta linha 
Ismael Marinho Falcão, in verbis: 

de raciocínio, leciona 

A posse indígena, pois, 
conotação diferente em seu 
da conotação emprestada 

traz uma 
conceito 
à posse 
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civilista e à posse agrarista. A 
posse, tal como concebida pelos 
civilistas, é a exteriorização do 
domínio, decorrente do exercício, 
pleno ou não, de alguns do poderes 
inerentes ao proprietário (art. 485, 
CC). Já para o Direito Agrário, a 
posse se configura pelo exercício e 
junção de três elementos básicos: 
morada permanente do possuidor no 
imóvel passeado; cultura efetiva 
implantada e mantida pelo próprio 
passei r o e sua f arní 1 ia, com 
capacidade de propo rcionar-1 he o 
progresso sócio-econômico seu e de 
seus familiares; como último 
elemento básico, mais de um ano e 
dia de ocupação definitiva. 
A posse indígena diferente destes é 
caracterizada pela ocupação efetiva 
da terra por parte do elemento 
si 1 v ícola 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 

SCS, Q. 06, BL. A. Ed. josé Severo sala 303 Cep 70300 Brasília DF 
telefone (061) 226-3360 fax (61) 224-0261 



NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS 

são índios e que, como tais, terão 
de ser conservados para preservação 
da subsistência do próprio grupo 
tribal." (O Estatuto do lndio 
Comentado, Livraria Acadêmica Ltda, 
1985, pág. 65) - (grifos nossos) 

A recente Portaria nQ 244/92, já citada, 
declara como de posse permanente indígena a totalidade da 
área reinvidicada pelo Apelado, pretensão esta reconhecida 
pela sentença ora recorrida. Entende a Apelante, no 
entanto, que a decisão do Juiz a quo, por ferir frontalmente 
os d i apo.s Lt í vo s legais supra mencionados, contrariando o 
mais moderno entendimento da Doutrina e da Ju ri sp rudênci a 
sobre o assunto, merece, data ven ie ; ser reformada. 

Finalmente, a Comunidade Indígena de 
Jaguapiré informa a V. Exa. que constituiu novos advogados, 
anexando devidamente o instrumento de mandato a estes Autos, 
tendo em vista ter o seu antigo procurador, Dr. Jorge Nei 
Corrêa Rodrigues, falecido em virtude de recente acidente de 
trânsito. 

Face ao exposto, espera a Apelante que 
V. Exa. REFORME A DECIS~O RECORRIDA, reconhecendo ser a área 
objeto deste pedido, de posse da Comunidade Indígena de 
Jaguapiré, por ser de DIREITO E JUSTIÇA. 

São Paulo, 12 de junho de 1992 

ANA 

Au, 
VAL~· N-ASCIMft'NfO ARAÔJO 

: OAB/RJ 53.573 
1 
/ 

'í)~Mllr'bl ( ,"Ly>,º bvvtirwr l v-/1!5· 
~1IMUND$~Gl0 BARRos-i:lE~~o 

OAB/CE 5.666 
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EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 1 ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
MATO GROSSO DO SUL 

Reintegração de Posse 
Processo nº 004473-3 

A COMUNIDADE INDÍGENA DE JAGUAPIRÉ, já 
qualificada nos autos em epígrafe, em atendimento ao despacho de fls. 948, vem expôr e 
requerer o que se segue: 

I - BREVE RETROSPECTIVA 

A Comunidade Indígena de Jaguapiré interveio no presente feito, 
apelando, às fls. 729, na qualidade de terceiro prejudicado, conforme prevê o Art. 499 do 
Código de Processo Civil, em virtude de sentença exarada por esse r. Juízo, que lhe fora 
totalmente adversa e prejudicial ao reconhecer a outrem direitos sobre suas terras de 
ocupação tradicional e permanente. Até aquele momento, embora ocupasse a área objeto 
desta Ação, a Comunidade não havia sido chamada a integrar a lide, só tomando dela 
conhecimento quando dos efeitos da mencionada sentença, que culminaram com a sua 
expulsão do território. 
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Tendo a Comunidade Indígena recorrido, o à época Juiz titular 
dessa 1ª Vara Federal, às fls. 737, achou por bem questionar a real existência da 
Comunidade, bem como a legitimidade e os poderes de seus representantes. A 
Comunidade, às fls. 745/764 peticionou e apresentou inúmeros documentos em 
atendimento àquele despacho, o que resultou no convencimento do Juízo, que às fls. 767 
recebeu o recurso de Apelação da Comunidade de Jaguapiré e determinou que fosse o 
mesmo contra-arrazoado. O recurso foi posteriormente remetido ao Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região. 

Enquanto tramitava perante aquele Tribunal, a Comunidade 
Indígena peticionou diretamente ao seu relator, o ilustre Juiz Pedro Rotta, informando, em 
12 de junho de 1992, que havia constituído novos advogados em virtude do falecimento 
do Dr. Jorge Nei Corrêa Rodrigues, por quem era até então representada. Para tanto, 
acostou instrumento público de mandato às fls 785, pelo qual nomeava seus procuradores 
os Drs. Raimundo Sergio Barros Leitão e Ana Valéria do Nascimento Araújo. 

Aos 13 de dezembro de 1994, a Apelação da Comunidade Indígena 
foi julgada, sendo declarada a nulidade do feito e determinado o retorno dos autos à V ara 
de origem. 

Já perante essa 1ª Vara Federal, a Comunidade requereu a juntada 
de substabelecimento (fls. 944), por meio do qual foram conferidos poderes à advogada 
Luzia Cristina Herradon Pamplona, que também passou a representá-la neste processo. 
Outrossim, em atendimento a despacho de V. Ex8, a Comunidade Indígena requereu a 
repetição da prova pericial com vistas à realização de perícia antropológica, a qual, por 
não ter existido, se constitui em fato impeditivo da proclamação de uma nova decisão por 
parte desse Juízo. No mesmo sentido, manifestaram-se a FUNAI e o Ministério Público 
Federal. 

II- DA QUALIDADE DE LITISCONSORTE PASSIVO 

Trata-se aqui de uma ação possessória movida por José Fuentes 
Romero, que alega ser proprietário de terras que se inserem nos limites da Área Indígena 
de Jaguapiré, localizada no município de Tacuru, nesse estado. A Área Indígena de 
Jaguapiré foi reconhecida oficialmente como de posse permanente e usufruto exclusivo 
dos índios Guarani Kaiowá de Jaguapiré pela Portaria nº 244, de 20 de maio de 1992, 
assinada pelo então Ministro da Justiça Célio Borja, que determinou a sua demarcação 
física (documento constante dos autos). Posteriormente, todo o procedimento de 
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reconhecimento da mesma foi homologado por decreto do Presidente da República de 23 
de novembro de 1992, que precisou a sua superficie em 2.349 hectares, bem como o seu 
perímetro e respectivas coordenadas geográficas (documento também anexado aos autos). 

À Comunidade Indígena de Jaguapiré são reconhecidos direitos 
originários, exclusivos e permanentes sobre a Área Indígena de Jaguapiré, na forma do 
Art. 231 da Constituição Federal, razão pela qual seria sobremaneira afetada pela eventual 
concessão possessória que é objeto desta Ação. 

Sendo assim, é legítimo e jurídico o seu interesse em intervir no 
feito na qualidade de litisconsorte passiva, ao lado da Fundação Nacional do Índio, contra 
quem foi ajuizada a presente Reintegração de Posse. Note-se que não pode pairar dúvida 
sobre isso: enquanto titular do direito de posse exclusivo e permanente sobre a Área 
Indígena de Jaguapiré, interessa à Comunidade o direito em discussão, que não pode ser 
decidido sem a sua participação - isto, no dizer de CELSO AGRÍCOLA BARBI, seria 
razão suficiente para a existência do litisconsórcio necessário (in "Comentários ao Código 
de Processo Civil", Vol. I, 3ª edição, Forense, 1983, pág. 271). Inquestionável ainda é a 
sua plena capacidade processual, na forma do Art. 232 da Constituição de 1988. 

Desse modo, a COMUNIDADE INDÍGENA DE JAGUAPIRÉ 
requer a sua admissão no feito na qualidade de litisconsorte passiva, o que regulariza 
a condição em que se dá a sua intervenção na relação processual, esclarecendo, por fim, 
que se faz representar em Juízo pelos advogados nomeados nos instrumentos 
acostados aos autos às fls. 785 e 944. Oportunamente, reitera os termos de sua petição 
datada de 11 de setembro último, requerendo que V. Ex3, ao dar prosseguimento a este 
processo, determine seja realizada prova pericial antropológica. concedendo prazo, em 
seguida, para que as partes renovem as suas razões finais. 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 

Campo Grande, 22 de novembro de 1995. 

Luzia Cristina Herradon Pamplona 
OAB/MS 4.657 

Raimundo Sérgio Barros Leitão 
OAB/DF 10.841 

Ana Valéria Nascimento Araújo Leitão 
OAB/DF 10.918 
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EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA lª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
MA TO GROSSO DO SUL 

Reintegração de Posse 
Processo nº 00447 3-3 

A propósito da audiência ocorrida no dia 19 de setembro último, na 
qual cinco representantes da·'COMUNIDADE INDÍGENA DE JAGUAPIRÉ tiveram a 
oportunidade de relatar a V. Ex4 a gravidade de sua situação na área objeto da presente 
Ação, a Comunidade Indígena redigiu um documento em que resume o seu pleito de 
justiça. Sendo assim, vem, por intermédio de seus advogados abaixo assinados, 
respeitosamente requerer a juntada do mesmo para que passe a constar destes autos. 

Nestes Termos, 
Pede Juntada. 

Campo Grande, 23 de outubro de 199 5. 

Luzia Cristina Herradon Pamplona 
OAB/MS 4.657 

(R J-i..v- •.• ~:) )4....:." vi,,,.~ .~.4 le,d-> 
llàf mundo ~ergio Barrós[e1tão 

OAB/DF 10.841 

- 
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Ação Declaratória 
Processo nº 925534-6 

A COMUNIDADE INDÍGENA DE JAGUAPIRÉ, índios 
Guarani do grupo Kaiowá, com legitimidade para ingressar em Juízo garantida pelo Art. 232 da 
Constituição Federal, representada segundo seus usos, costumes e tradições por Geraldo Carlos, 
portador da carteira de identidade da FUNAI nº 1087, expedida em Amambai, MS e Dorival 
Fernandes, portador da carteira de identidade da FUNAI nº 1562, expedida em Amambai, MS, 
ambos brasileiros, casados, residentes e domiciliados na Área Indígena de J aguapiré, município de 
Tacuru, estado do Mato Grosso do Sul, por seus advogados abaixo assinados (instrumento público 
de mandato e substabelecimento inclusos - Does. 1 e 2), nos autos da Ação Declaratória em 
epígrafe, de autoria de José Fuentes Romero, vem, com fundamento nos Arts. 46 e seguintes e 421 
do Código de Processo Civil, expor e ao final requerer o que se segue: 

A Comunidade Indígena de Jaguapiré habilitou-se como litisconsorte 
passivo na Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 4.473-3), também de autoria de José 
Fuentes Romero, em trâmite perante essa mesma 1ª Vara Federal. Naqueles autos, a Comunidade 
requereu a realização de perícia antropológica, pedido este endossado pela FUNAI e pelo 
Ministério Público e deferido por esse Juízo. 

Ocorre que, antes que se iniciassem os procedimentos para a realização 
de perícia naquele processo, V. Exª achou por bem apensá-lo a estes autos, determinando ainda o 
seu sobrestamento durante a realização da perícia no presente processo, já que, em face da 
identidade de objetos, a mesma poderia aproveitar a ambas as Ações. 

De fato, tratam, os dois processos, de ações judiciais movidas por José 
Fuentes Romero, que alega ser proprietário de terras que se inserem nos limites da Área Indígena 
de Jaguapiré, oficialmente reconhecida como de posse permanente e usufruto exclusivo da 



~ Comunidade Indígena de Jaguapiré. A área em questão, com uma superfície em 2.349 hectares, foi 
r--' declarada indígena por portaria ministerial de 1992, demarcada e homologada por decreto do 

Presidente da República de 23/11/92. 

A Comunidade Indígena de Jaguapiré são reconhecidos direitos 
originários, exclusivos e permanentes sobre a Área Indígena de J aguapiré, na forma do Art. 231 da 
Constituição Federal. Enquanto titular da posse exclusiva e permanente sobre referida Área, 
interessa à Comunidade o direito em discussão, que não pode ser decidido sem a sua participação - 
isto, no dizer de CELSO AGRÍCOLA BARBI, seria razão suficiente para a existência do 
litisconsórcio necessário (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Vol. I, 3ª edição, 
Forense, 1983, pág. 271). Certo é que o eventual deferimento dos pedidos do autor em qualquer 
das Ações afetará sobremaneira a Comunidade. 

Sendo assim, é legítimo e jurídico o seu interesse em intervir no 
presente feito na qualidade de litisconsorte passivo, da mesma forma em que já foi expressamente 
admitida nos autos do Processo 4.473-3 acima mencionado, para que, inclusive, possa 
imediatamente passar a contribuir para a produção da prova pericial. Mesmo porque, se a perícia 
no presente processo for realizada sem que se garanta o direito da Comunidade de nela interferir, 
ao aproveitá-la nos autos da Ação Possessória em que a mesma já é parte, poderá ela vir a ser 
irremediavehnente prejudicada. 

Sendo assim, a Comunidade Indígena de Jaguapiré vem REQUERER a 
sua imediata habilitação neste processo, NOMEANDO, desde logo, RUBEM THOMAZ DE 
ALMEIDA, brasileiro, antropólogo, residente e domiciliado à Rua Paissandú, 199, cobertura 01, 
Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, para funcionar como ASSISTENTE 1ÉCNICO durante a produção do 
laudo antropológico pela perita já nomeada por este Juízo. APRESENTA ainda, a seguir, os 
QUESITOS que deseja ver respondidos: ------- -------- ----·--- ------- - .. ------·- 

1. Quem são os Guarani-Kaiowá? 

2. Descreva as formas de ocupação territorial dos Guarani-Kaiowá? 

3. A Comunidade Indígena de Jaguapiré integra a sociedade Guarani-Kaiowá? Qual a sua 
população (número de famílias, homens, mulheres e crianças)? 

4. Delimite o território tradicional da Comunidade Indígena de Jaguapiré, se possível, localizando 
º em um mapa, com indicação de aldeias, cemitérios e outras informações pertinentes. 

5. É possível afirmar que os Guarani-Kaiowá de Jaguapíré têm tradicionalmente ocupado as suas 
terras? Se positivo, indique, ainda que de modo aproximado, de quando data essa ocupação e 
como ela se efetiva no espaço, considerando-se os usos, costumes e tradições da Comunidade. 

6. Como se deu o reconhecimento governamental do território tradicional da Comunidade de 
Jaguapiré - identifique as bases legais e circunstâncias políticas? Tal reconhecimento 
contemplou a totalidade do território de ocupação tradicional da Comunidade? 

7. Como se dá a ocupação atual da Comunidade sobre o território reconhecido pelos atos 
governamentais? 



.>1" 8. Existem indícios de ocupação ou de presença atual de não-índios dentro da área em questão? 
Em que circunstâncias e como ocorreram tais ocupações? 

9. Esclareça o Sr. Perito se a área em questão tem sido palco de algum tipo de conflito. De que 
natureza e por que motivos? 

10.Quais os impactos desses conflitos sobre a Comunidade e seus modos tradicionais de ocupação 
territorial? 

11.Preste o Sr. Perito quaisquer outras informações e esclarecimentos que julgar necessários. 

Por fim, a Comunidade Indígena de J aguapiré protesta pela formulação 
de quesitos suplementares quando e se for necessário. 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 

Campo Grande, 23 de julho de 1996. 

Ana V aléria Nas cimento Araújo Leitão 
OABIDF 10.918 

Raimundo Sérgio Barros Leitão 
OAB!DF 10.841 

Luzia Cristina Herradon Pamplona 
OAB/MS 4.657 
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......//\ INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL 

EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MATO GROSSO 
DO SUL 

Ação Declaratória 
Processo nº 925534-6 

A COMUNIDADE INDÍGENA DE JAGUAPIRÉ, vem, por intermédio dos 
seus advogados abaixo assinados, nos autos acima epigrafados, expor e requerer o que se segue: 

A Comunidade Indígena requereu a sua habilitação neste processo na 
qualídadade de litisconsorte passivo, tendo sido o seu pedido deferido em 13 de agosto de 1996. Quando 
do seu ingresso nesta relação processual, o feito encontrava-se em fase de discussão sobre os honorários da 
Senhora Roseli Arruda, então designada para realizar a perícia antropológica. 

Após o ingresso da Comunidade, foi a Senhora Roseli Arruda desonerada do 
encargo de perita, vindo a ser nomeado, em seu lugar, o Senhor Gilson Rodolfo Martins, que, por sua vez, 
se prontificou a realizar a perícia pelo mesmo valor anteriormente solicitado pela Senhora Roseli Arruda. 

Av. Higienópolis, 901 
0123S..001 sao Paulo - SP 
Brasil 
lei: 55 11 825-5544 fax: 55 11 825-7861 
socioamb@ax.apc.org 

SCLN 21 O, bloco C, sala 112 
70862-530 Brasllia - DF 
Brasil 

tel: 55 61349-5114/íax:5561 274-7608 
isadf@ax.ibase.org.br 



Esse Juízo homologou, então, a proposta de honorários feita pelo Senhor 
Gilson Rodolfo Martins, tendo designado o próximo dia 17 de abril para o início dos trabalhos periciais 
(despachgpublicado em 07 de abril de 1997) . . .....• 

Acontece que a Comunidade Indígena de Jaguapiré não foi intimada e, ao que 
parece, as outras partes integrantes da relação processual também não o foram, do despacho que nomeou o 
Senhor Gilson Rodolfo Martins como novo perito, nem tampouco foi instada a pronunciar-se sobre a sua 
proposta de honorários, que, ainda que se constitua de valores iguais aos apresentados pela perita 
desonerada, teria que, salvo melhor juízo, passar pelo necessário exame das Partes. 

Ora, a falta de intimação das Partes sobre a nomeação do perito - no caso o 
Senhor Gilson Rodolfo Martins, bem como sobre a sua proposta de honorários vicia todo o procedimento 
de realização da prova pericial, contrariando, entre outros, o disposto no artigo 423 do CPC. 

Isto posto, REQUER A COMUNIDADE INDÍGENA DE JAGUAPIRÉ que Vossa 
Excelência determine seja ela intimada para se manifestar sobre a designação do novo perito do 
Juízo, bem como sobre sua proposta de honorários, cancelando-se, em conseqüencia, o início dos 
trabalhos periciais previsto para o dia 17 próximo, de modo que um novo termo a quo venha a ser definido 
oportunamente. 

Outrossim, caso Vossa Excelência assim não entenda, que seja o presente 
recebido como Agravo Retido nos autos. 

Nestes Termos, 
Pede Deferimento. 

De São Paulo para Campo Grande, 16 de abril de 1997. 

-P~wu.vv~i~~ ~Íu,{Jf>, 
itp\mun Sérgio Barros L~ão 

AB/DF 10.841 

Luzia Cristina Pamplona 
OAB/MS 4.657 
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/ EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 1 ª V ARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
MATO GROSSO DO SUL 

. .., 

Reintegração de Posse 
Processo nº 004473-3 

A COMUNIDADE INDÍGENA DE JAGUAPIRÉ, por 
intermédio de seus advogados abaixo assinados, em atendimento ao r. despacho de fls., 
vem expor e requerer o que se segue: 

Trata-se de uma ação possessória movida por José Fuentes 
Romero, que alega ser proprietário de terras que se inserem integralmente nos limites da 
Área Indígena de Jaguapiré, reconhecida oficialmente como de posse permanente e 
usufruto exclusivo dos índios Guarani Kaiowá de Jaguapiré. A ação foi proposta na 
Justiça Federal em Campo Grande, parcialmente processada perante o Juiz Estadual da 
Comarca de Iguatemi e finalmente julgada pelo então Juiz titular dessa 1ª Vara Federal, 
que já houvera se declarado suspeito para tanto. 

A Comunidade Indígena de Jaguapiré habilitou-se no processo na 
qualidade de 3° Prejudicado em razão da sentença que lhe foi adversa ao determinar a sua 
retirada de território tradicional. Apelou ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região, informando que a área em questão havia sido reconhecida por portaria ministerial, 
que determinava a sua demarcação. Posteriormente, todo o procedimento de 
reconhecimento da área viria a ser homologado por decreto do Presidente da República. 
Apelou também a Fundação Nacional do Índio, ré. 

O Tribunal Regional Federal anulou a mencionada decisão e demais 
atos, por terem sido praticados por Juiz destituído de competência, entendendo 
prejudicadas as apelações. Determinou, então, a remessa dos autos à V ara de origem, 
esse r. Juizo, para que fossem refeitos. 



Pelo despacho de fls, esse digno Juízo facultou às partes requerer o 
que acharem de direito no tocante à repetição de atos e o processamento da presente 
causa. 

Pois bem, no caso em tela, faz-se necessana a reabertura do 
periodo de produção de provas com vistas à realização de pericia antropológica, a qual, 
por não ter existido, se constitui em fato impeditivo da proclamação de uma nova decisão 
por parte desse Juízo. 

Ora, é essa a prova que realmente terá o condão de oferecer os 
elementos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia que originou este feito - tratar-se ou 
não a área em questão de terra tradicionalmente ocupada pelos Guarani Kaiowá de 
Jaguapiré. Neste sentido tem sido a orientação dos nossos Tribunais, que assim têm 
entendido: 

"PROCESSUAL CIVIL. CARTA DE ORDEM COM FITO DE 
APURAR-SE SE ÍNDIOS BOROROS JÁ HABITAVAM, 
DESDE TEMPOS IMEMORIAIS, DETERMINADA GLEBA. 
PERITO EM ANTROPOLOGIA. 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, art. 
198, §§ 1° e 2º). 
Acertada a nomeação, não obstante ser ela onerosa para os 
agravantes ( autores da ação rescisória). 
II - Agravo conhecido e improvido." 
(AI nº 90.01.04224-4/MT, 3ª Turma TRF lª Região, rei.: Juiz 
Adhemar Maciel, DJ 06/08/90, págs. 16633/16634) 

Ainda sobre a importância e validade da pericia antropológica em 
disputas envolvendo direitos indígenas, pronunciou-se o Colendo Supremo Tribunal 
Federal ao julgar a Ação Cível Originária nº 323- 7 de Minas Gerais, conforme se pode 
verificar do trecho extraído do Acórdão da lavra do ilustre Ministro Francisco Rezek, 
abaixo transcrito: 

" ... 5. E note-se que até então ainda não havia sido feita a pericia 
histórica e antropológica na área indígena em disputa, cujo laudo 
(fls. 1426/1554) - uma rica e monumental obra cientifica sobre os 
índios Botocudos Krenak e Pojixá, mas ao mesmo tempo um 
verdadeiro libelo contra a consciência etno-político-jurídica 
nacional - veio provar inequivocamente a posse imemorial 
daqueles índios sobre as terras objeto da demanda. 

6. A brevidade do tempo não nos permite comentar todo o 
formidável e grandioso trabalho dos "experts", Pensamos, porém, 
que, para procedência da ação, basta ver que à pergunta de fls. 
1452, verbis: 
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7. Tal a força probante do laudo, em favor das autoras, que o 
réu preferiu ignorá-lo em suas alegações finais ... " 
(ementa publicada no DJ de 08/04/94, pág. 7239) 

É certo que nestes autos foi produzida uma prova pericial. Ocorre 
que a perícia de que se trata foi realizada por um engenheiro, profissional que não possui a 
qualificação específica exigida nos casos em que se discute a posse indígena sobre 
determinada terra. Aqui, é necessário conhecer e analisar usos, costumes e tradições de 

i uma comunidade diferenciada, comparando-os aos requisitos constantes do §1º do Art. 
\ 231 da Constituição Federal, que indicam os elementos que compõem o conceito de terra 
indígena em nosso Direito. E só um antropólogo está realmente habilitado para isso. 

Note-se que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que "é 
inidônea a prova, se o perito não tem conhecimento técnico necessário à elaboração do 
laudo" (RTJ 83/964, 1ª col.). 

Justamente por não ter sido a perícia realizada por um técnico que 
possua as qualificações específicas impostas pelo caso, ou seja, um antropólogo - ao invés 
de um engenheiro, é que a Comunidade Indígena de Jaguapiré requer a repetição da prova 
pericial, devendo desta feita ser ela conduzida por um profissional habilitado em 
antropologia, conforme exposto acima. 

Outrossim, requer ainda a Comunidade, que após a repetição desse 
ato, esse Juízo conceda prazo para que as partes renovem as suas razões finais, tendo em 
vista terem ocorrido inúmeros fatos desde o envio destes autos ao Egrégio Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região, que poderão auxiliar a esclarecer os direitos em tela, 
influenciando sobremaneira o deslinde do presente feito. Requer, por fim, que a 
concessão desse prazo se faça acompanhar da permissão de vista dos autos fora da 
Secretaria da V ara, para o devido e cuidadoso exame que a questão impõe. 

Termos em que, 
Pede Deferimento. 

Campo Grande, 11 de setembro de 1995. 

Luzia Cristina Herradon Pamplona 
OAB/MS 4.657 

Raimundo Sérgio Barros Leitão 
OAB/DF 10.841 

Ana Valéria Nascimento Araújo Leitão 
OAB/DF 10.918 
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EXMO. SR DR JUIZ FEDERAL DA 1 ªVARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA EM CA1v.lPO GRANDE 

Reintegração de Posse 
Processo nº 4.473-3 

A COMUNIDADE INDÍGENA DE JAGUAPIRÉ, devidamente 
qualificada nos autos em epígrafe, por intermédio de seus advogados abaixo assinados, tendo em vista o 
r. despacho de fls., que determinou às partes se manifestarem sobre o andamento e repetição de atos 
deste processo, vem expor e requerer a V. E~ o que se segue: 

Os presentes autos tratam de disputa entre esta Comunidade Indígena e o 
autor, que reivindica a propriedade de uma terra devidamente reconhecida como de posse permanente e 
uso exclusivo indígena. A questão é complexa, envolvendo fatos que impõem produção de prova 
específica. 

A Comunidade Indígena de J aguapiré entende imprescindível uma 
minuciosa análise dos autos, facultando-lhe inteirar-se com precisão do conteúdo da decisão proferida 
pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com o fim de atender a determinação de V. E~. 
Para tanto, requer que lhe seja concedida extensão do prazo e vistas dos autos fora de cartório, 
permitindo-lhe, então, apresentar a sua manifestação. 

Outrossim, requer juntada do substabelecimento em anexo. 

N. Termos, 
Pede Deferimento. 



SUBSTABELECIMENTO 

SUBSTABELECEMOS, com reservas, na pessoa da D&- LUZIA CRISTINA 
HERRADON PAMPLONA, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/MS sob o nº 4.657, com 
escritório na Avenida Calógeras, nº 815, Bairro Vila Glória, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 
CEP. nº 79004-383, telefone nº (067) 721-4872, os poderes que nos foram conferidos pela 
COMUNIDADE INDÍGENA DE JAGUAPIRÉ, conforme instrumento público de procuração já 
anexado aos presentes autos. 

De São Paulo para Campo Grande, 06 de setembro de 1995. 

ARAÚJO LEITÃO 
'.AB/RJ 53.573) 

V . _/L)J~,.,~ o "JI.Ml,i)j kff,1, 
~ÕSERGIO BARROS LEITAO 
OAB/DF 10.841 (antiga OAB/CE 5.666) 



NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS 

CONVITE 

Assunto: AUDIÊNCIA COM O DR PEDRO ROTTA. 

Juiz da 1 a Seção do Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região, São Paulo 

BREVE IDSTÓRICO SOBRE A SITUAÇÃO DA 
ÁREA INDÍGENA GUARANI-KAIOWÁ DE JAGUAPffiÉ 

SHIS QI 11 Bloco K Sobreloja 65 
Fone: 248-2439 / 248-5412 Fax: 248-6420 

CEP: 71625-500 Brasília DF 



NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS 

SITUAÇÃO FÁTICA 

A Área Indígena Guarani-Kaiowá de Jaguapiré tem 2089 hectares e está 
localizada no município de Tacuru, Mato Grosso do Sul. Foi delimitada e declarada 
como de posse permanente dos Guarani-Kaiowá pela Portaria nº 0244 de 20/05/92, 
assinada pelo então Ministro da Justiça Célio Borja. Após a sua demarcação tisica, todo o 
processo foi devidamente homologado por decreto do Presidente Itamar Franco em 
23/11192. 

Apesar de concluído o processo administrativo de reconhecimento dessa 
área, faltando apenas o respectivo registro junto aos cartórios competentes, a Comunidade 
Indígena (hoje cerca de 250 índios, segundo dados da FUNAI) ocupa apenas uma 
parcela ínfima da mesma. Todo o restante do território indígena está invadido por 
dois fazendeiros, que lá instalaram cercas e campos de pastagem, tendo com isso já 
destruído grande parte dos ervais nativos e das matas, fontes de subsistência dos Guarani 
Kaiowá. A ocupação pelas fazendas se deu ao longo dos últimos anos, tendo os índios da 
Comunidade sido expulsos desse território mais de uma vez em razão de decisões 
judiciais totalmente arbitrárias, emitidas por juízes locais. 

Mantidos muito tempo fora de seu território, em condições desumanas 
e pouco dignas, os índios de Jaguapiré estavam desesperados. Apesar de tudo, 
resignavam-se em aguardar pelo "tão necessário" reconhecimento governamental de sua 
posse sobre a área. Finalmente, após a Portaria de delimitação do Ministro da Justiça 
em 19921 a Comunidade Indígena imaginou poder retornar ao local para reocupar o 
que lhe era de direito. Porém, decisão liminar obtida por um dos fazendeiros junto à 
justiça estadual, impediu os índios de retomarem uma parte dessas terras ( o equivalente à 
área por ele reivindicada) - neste caso, aguardam até hoje o julgamento de recursos 
interpostos contra aquela decisão. Restou-lhes, então, permanecer em pequena parte do 
que seria a outra fazenda, de "propriedade" de José Fuentes Romero. Cansados, tinham 
ainda a esperança de conseguir a anulação da absurda ordem judicial que os privava do 
restante da terra reconhecida. 

A DISPUTA JUDICIAL COM O FAZENDEIRO ROMERO 

Ocorre, que José Fuentes Romero havia obtido da Justiça Federal em 
Campo Grande, em 1990, sentença em favor de sua permanência na parcela da área 
indígena por ele reivindicada. Contra esta decisão apelaram a Comunidade Indígena, a 
FUNAI e o Ministério Público Federal (MPF). Tais recursos encontram-se, desde março 
de 1991, nas mãos do juiz Pedro Rotta, da 1ª Seção do Tribunal Regional Federal (TRF) 
em São Paulo, designado relator dos mesmos. 

Em 1992, quando a área foi reconhecida pela portaria do Ministro da 
Justiça e os índios reocuparam parte dessa fazenda, José Fuentes Romero moveu nova 

SHIS QI 11 Bloco K Sobreloja 65 
Fone: 248-2439 / 248-5412 Fax: 248-6420 

CEP: 71625-500 Brasília DF 



NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS 

ação judicial, desta feita uma Cautelar de Atentado, visando expulsá-los daquele local. O 
juiz da 1ª Vara Federal em Campo Grande, Jean Marcos Ferreira, acatou esse pedido em 
novembro do ano passado, determinando à FUNAI a remoção imediata dos índios. 

O Ministério Público Federal e a FUN AI recorreram dessa nova decisão, 
impetrando um Mandado de Segurança para liminarmente suspender os seus efeitos. Foi 
designado relator desses recursos o mesmo juiz Pedro Rotta, que não se manifestou sobre 
o assunto até o início do recesso forense em dezembro. 

Cientes da ordem de retirada, os Guarani de Jaguapiré enviaram um abaixo 
assinado à administração regional da FUNAI em Amambai no dia 25 de novembro de 
1993, no qual afirmavam que a Comunidade preferia morrer, se fosse preciso, mas não 
sairia da terra dessa vez. Depois disso, reafirmaram o seu desespero diversas vezes ao 
próprio administrador regional do órgão indigenista, à imprensa e tantos outros 
interessados. Os Guarani de Jaguapiré não conseguem crer mais em nossos princípios de 
justiça. 

V ale lembrar que a Comunidade de J aguapiré integra o povo indígena 
Guarani, que tomou-se tragicamente conhecido nos últimos anos pela proliferação de 
suicídios entre seus membros. Conforme largamente noticiado pela imprensa brasileira e 
íntemacional, estes atos extremos parecem estar intimamente ligados ao desencanto de 
velhos e moços diante da impossibilidade de viverem em suas terras segundo seus usos, 
costumes e tradições. 

O juiz Jean Marcos Ferreira concedeu prazo de 60 dias para a execução da 
retirada dos índios. Tal prazo expirava em 29 de janeiro. Como o recesso forense 
impossibitava que o pedido de suspensão da execução dessa ordem fosse apreciado pelo 
Dr. Pedro Rotta, o NDI pediu ao Dr. Coriolano Góes, representante do MPF em São 
Paulo, que solicitasse ao juiz de plantão naquele Tribunal, no caso o Presidente em 
exercício, analisar o caso. Inquietáva-nos o grande risco de ocorrerem mortes na tentativa 
de retirada dos índios. Paralelamente, iniciou-se, a nível nacional e internacional, uma 
campanha de grandes proporções, por meio da qual inúmeras organizações e indivíduos 
passaram a escrever cartas ao Dr. Pedro Rotta, com o objetivo de sensibilizá-lo quanto à 
difícil e injusta situação da Comunidade Indígena. 

No dia 24 de janeiro último, o Vice-Presidente do TRF, Juiz Oliveira Lima, 
concedeu medida liminar suspendendo a execução da sentença do Juiz Federal em Campo 
Grande até que uma das Turmas do Tribunal "aprecie o recurso interposto da decisão de 
primeiro grau". Ao justificar sua decisão, o Presidente em exercício do TRF declarou que: 
"Se acontecer esse suicídio em massa, o País, por certo, voltará a ser alvo das costumeiras 
pressões internacionais, justamente por parte daqueles que não cuidaram de proteger os 
índios de seu território. Assim, parece-me de boa prudência evitar-se essa possível 
tragédia" ... 

A ordem de remoção contra os índios foi, portanto, suspensa 
temporariamente, aguardando-se agora o julgamento dos recursos. 

SHIS QI 11 Bloco K Sobreloja 65 
Fone: 248-2439 / 248-5412 Fax: 248-6420 

CEP: 71625-500 Brasília DF 



NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

Como se viu, o adiamento da remoção da Comunidade de Jaguapiré, além 
de provisório, não se deveu a qualquer reconhecimento de seus direitos territoriais. A 
solução definitiva dessa questão permanece nas mãos do Dr. Pedro Rotta, que já 
retomou suas atividades normais no 1RF. 

Preocupa-nos, porém, a possibilidade de o Dr. Pedro Rotta decidir colocar 
em julgamento tão somente a apelação referente à Ação Cautelar de Atentado, deixando 
de lado a apelação referente à ação principal, cuja matéria é definitivamente 
prejudicial em relação à primeira: trata-se de reconhecer ou não o caráter indígena da 
área em questão. Caso isso ocorra, os índios correriam novo risco de serem removidos 
da terra sem primeiro verem apreciado o direito que têm de ocupá-la. 

A apelação de que ora tratamos está nas mãos do Dr. Pedro Rotta desde 
1991 (Processo nº 91.03.05403-9). Inexplicavelmente, ele não a levou ainda a julgamento. 
Sendo a situação de fato dos índios instável e alarmante, achamos que só uma solicitação 
direta de pessoas a quem o Dr. Pedro Rotta se disponha a ouvir, pode convencê-lo da 
necessidade de iulgar a questão principal de imediato. 

CONVITE 

Pela presente, gostariamos de perguntar-lhe se estaria disposto a integrar 
uma comissão para acompanhar o diretor técnico do NDI, Dr. Carlos Frederico Marés, 
numa audiência a ser marcada com o Dr. Pedro Rotta, em São Paulo. Esta audiência teria 
o objetivo de solicitar pessoalmente àquele juiz, o julgamento imediato do processo 
principal neste caso. Caso haja essa disposição, estaremos entrando em contato em seguida 
para definir uma data que possa ser conveniente a todos. Para seu conhecimento, estamos 
fazendo convite de igual teor às seguintes pessoas: 

Dr. Dalmo de Abreu Dallari 
Dr. José Afonso da Silva 
Dra. Manuela Carneiro da Cunha 
Dr. Azi.z Nacib Ab'Saber 
Dr. Paulo Sergio Pinheiro 

Desde já, agradecemos a sua consideração. Sendo só o que tínhamos para 
o momento, despedimo-nos, 

Atenciosamente, 

Márcio Santilli 
Secretário Executivo 

Ana Valéria N. Araújo Leitão 
Assessora Jurídica 
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SUBSTABELECIMENTO 

SUBSTABELECEMOS, com reserv~, na pessoa do 
DR. BERTO LUIZ CURVO, brasileiro, solteiro, advogado 
inscrito na OAB/MS sob o nQ 1.092, portador do C.I.C nQ 
167337709-20, com escritório na Rua Terenos, nQ 352, Bairro 
Amambai, na cidade de Campo Grande, MS, os poderes que nos 
foram conferidos pela COMUNIDADE IND1GENA JAGUAPIRÊ, 
conforme procuração outorgada em 19 de maio do corrente, no 
cartório da comarca de Eldorado, nesse mesmo estado. 

Brasília, 18 de setembro de 1992. 
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