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TERMO DE CONCLUSÃO 

Aot c;2c--2de ·-·········--º Ó -··----·de ... 9 ~ ,faço 
Conclusos os presentes autos, ao l\1./\1. Juiz Federal 

----------······------·-····· .. ·-----------··· •. ·-- .. ------ .....•..................................... _ 
Do que. pa,a co~ u p«,cn,e "'mo. 

I -------------------- ---- 

Autos nº 92.2908-6 

AÇÃO CAUTELAR 

INST ITU-l O &XK)Aí,,1HlENTAl 
Daid I I eoo.$r2cR/i7crf-- 

Em 20.5.92 foi baixada a Portaria n2 

244, do Sr. Ministro de Estado de Justiça, declarando a área 

Jaguapiré, que abrange a propriedade dos Suplicados, como de 

posse indígena permanente. 

O item II da referida Portaria deter 

mina que a FUNAI promova a demarcação da área, mas os Suplica~ 

tes alegam que o trabalho vem sendo dificultado, porque os Su 

plicados se valem de mandado proibitório a seu favor, expedido 

pelo MM. Juiz da Comarca de Iguatemi-MS, para afastar os servi 

dores da Autarquia Federal. 

O interdito proibitório, cuja liminar 

foi concedida, tinha o fito de ''resguardarem-se de serem nova 

mente molestados na posse legítima" (porque ocorreu) 11um movi 

mento indígena na região, sendo certo que culminou com a inva 

são de imóvel rural, denominado "Fazenda Modeloº, que faz tes 

tada com o imóvel dos postulantes, tendo-se noticias que aque 

le imóvel foi invadido por quase 500 (quinhentos) indígenas". 

Já se vê, portanto, que a ordem ex 

pedida pela autoridade judiciária estadual barrava ameaça de 

turbação possessÓria por parte de indígenas. Não diz respeito 
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a funcionários da FUNAI, até porque, o R. despacho concessivo 

da liminar é datado de 21.5.92, enquanto a Portaria nº 244 
, 
e 

datada de 20.5.92, devendo ter sido publicada no dia seguinte, 

concomitante ao mencionado despacho, que dela não fez qualquer 

- mençao. 

Existe ainda referência, na inicial 

do interdito, a uma invasão anterior por parte de indígenas, 

ocorrida em 27 de abril de 1986, o que deu azo a uma ação de 

reintegração de posse, também-concedida in limine. 

A presente cautelar objetiva, ape 

nas, o prosseguimento da demarcação. 

Sem dúvida, é a Justiça Federal com 

petente para a apreciação do pedido (art. 109, XI, C.F.), le 

gitimados o Ministério PÚblico Federal (art. 109, V, C.F.) e 

a União Federal ( art .· 231, C. F. ) , pois a área foi reconhecida 

como "de ocupação tradicional e permanente indígena". 

A documentação acostada traz elemen 

tos traduzindo que qualquer ~diamente na atividade topográfi 

ca pode gerar conseqüências graves, pela situação de confron 

to que se verifica no local. 

Assim, defiro a liminar, tão somen 

te, para que a equipe de demarcação da FUNAI possa levar a ca 

bo sua atividade específica. 

Não está autorizado, por força da 

ordem, o ingresso na propriedade dos Suplicados de qualquer 

indígena ou pessoa que não esteja necessária e diretamente vin 

culada à equipe de demarcação. 
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E. mandado. 

Citem-se. 

Campo Grande, 23 de junho de 1992. 

~..._..:,. (n .A-, a., ••.... , 
DOMI~OS H. L. BRAUNE 

Juiz Federal 


