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Prezado Senhor, 

Com o presante, encaminhamos à V.Sª•, cÓ-' 

pias da documentos dando noticias sÔbre incidentes ocorridos na área indi 

gena "JAGUAPIR{", no dia 29.11.92. 
Trata-se de Revigoramento de Medida Limi-' 

nar concedida em desfavor daquela Comunidade Jndigena supracitada. 
Aproveitamos o ensejo para apresentar à• 

V.Sª., protestos da mais alta estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

é}od ,4nfora!1rU111 Jlor,,, 
Ad111i11is I r Regtenal 

HI A•1••111 P _. U&/92, dl G2/17 /92 

lLMA. SRA. 

DRA. ANA VAL{RIO N. ARAÔJO. 

ses Q 06 BLOCO "A" - EDIFICIO JOS{ SEVERO SALA 303. 

CEP 70300000 

BRASILlA - DF •• 

Av. Pedro Manvailer, 1696. Centro - Fone (067) 481·1795 - Cx, Postal 171 • CEP 79.990 • Amambai-MS 
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Aos vir.te e n:vs ~i&s do m~s de novembro dG ano 6s 
hum m i L novecentos e n . v er; t a e d-::.. s , na Ca sa Seje da f...rea Ind.Íger:2.' 
Jagu2.piré, muru cã pí.c de T2.cur·o.1->'.S, ~J~ p re sença dos Se rv.i co r-e s 

,-11" 11!10 l' • -::iTTTF ...• FLO~ ""' ·i"l'•n,~ 'fIT"' .. ;,1:.;..q, .'.d~n.i.li\~ ~~.:> - hd21ir~:.strs..ja::-- Regional à2. .!',..';;.J., :! .•.• ~ .. l, 

L"'T' -;:.,-.,,-r,...0 , . :. => .•• 1 "'T., n,·\mn,,. r f . . . ,,. . -. _" :y"'\ 
·--IJ~Õl•~' !'lnJ..,.J. l,.:> vv.1..-u!>.-.. - :;.r.:e e e.e 3e:f'\riço de .~ssistenClê e :.S~.1.)1..I 1 

PAULO - '.:;befe do Serviço de Pat.rá morn.o 2'.ndigenc;., todos pe r-tenccn t.e s 
a Aàmir:istração Regional dé. F,.,::;..1, em Amã.mb2i, onde nos f'o ram :rela 
t ados '.'JS fatos abaixo re Lac í onados pela ~munidaàe Lnd i gena do Za.g1Jg_ 
piré, através àas lideranças i~d.Ígenss Rosalino Ximenes, indio kail 
, , , 

va, 31 anos, Capitão da Aldei~ Jagu2pire; Geraldo Carlos, indlc kai 
ovi., 32 anos, 7ice-C pitão, Zeferino .l.~aujo Mendes, Lndí c ka í.cvá , 
27 anos, liãer do conselho, Gr-ego rã o Quinhone, indio kaiová, 31 anos, 
lide r do ccnselbo, todos mo rado re s na Aljeia IndÍgena Jaguapiré; q 1.1-2 
pe r-g un t.ado a t odcs r-e spe cnd eram e relataram os fatos: " Que po r- v-:11- 
ta d= s 10:30 ho ras , na àata de boje, chegaram na Aldeia Jagua:pi.re, 
urr. o f'í.c áa.L de justiça(pessoa que apresentou-se como tal) e ma.í s t r-e i s 
po Lí.c ãaã s militares, fardados e a rmados , em um carro corcel b r-en co , 
o cficial de justiça, também estava aramdo , digo, armado; cge,dig'.), 
cheg2ram na porteira, divisa da aldeia, deixaram o carro, e ent:-ararri 
a pé; nesta hora a Comunidade IndÍegna, digo, indígena, encon t.rave c se 
trab~lb~ndo nE roça comunitária, o oficial de jsutiça e os treis poJ.i 
ciais chegaram na casa de indígena Atanázio Tei~eira, pajé da aldeia, 

~.rguntaram pelo ~apitão Rosalíno, quando respondeu que todo mu..~do, 
trEbalhando na roça, o oficial de jsutiça, digo, justi 
ch am ar' o Cap í t.âo da Aldeia; avisado o Capitão Ros a'Lá no , 

veio junto com t.od cs que estavam na roça trabalhando; q uan do enc cn t.rg, 
r""cJn-se trabalhadores e oficial de justiça, o oficial apresentou ao C~ 
pitão Bc.sa Lí.no , um papel dizendo que era ordem ão Juiz, e nc papel f'§;. 

lava para não entrar na terra do fazendeio Junqueira; quando o indÍg~ 
na Geraldo Carlos, vice-capitão, perguntou ao oficial de jsutiça, di 
go, de justiça, se ele tinha autorização pars. entrar na área indigene 
por parte da FU.i;JJ, o oficial de justiça respondeu que não prosei, di- 
ª,..., pz-e aí sava po í s t í.nha ordem do -:-,,.;z de -.1.g,L1a+-0rr1· • o r::o-r...:; t.ão ;:;.--.sr•" 
0..J,. -'-' ~vç..v, _-..J.l.. ...__JijC. · t.J'-"L...L ...., v'""".1..&.1., v-t--·- r;;..\J ..... ., e .•. _=. 
~--. ..:rf,yn,',u a o Jf-ir>..:!>1 "'º -ius~..: ..... 2. o ue SPm c rdein da FCT~.:J: não ~"e,-..c,h.:: __ .._ __ •. .__ .- .._ ..•.. -..L-- _ _,, t., ""-=·' '-::. - -,,L ••....• 11 ._.._ ' ~ .....,__.....,~ 

.!..o --1 L',..j ... ,_ ..... -r~ 1,-0 -~r1·-. .,......:.. n- + ....:· 4 .r-...., !:1···1c..: t,- Q.lle O pap:;. .:.c:..1.3.vc ~Ue 8..1.-:·;:, •• a p~ula:- e,,..,~r _ic::. •..• er_:::. 1-<:::J _:::.Z~:, •. ~= 
r-o Junqueira, já muí to bravo, e avisando que ele era au t o rd da de judi 
cial e estava cÔm a policia militar; quando o Capitã0 Rcsalino convi 
d'.)U J of'icial de jsuti.ça, r2!'3. vir até a. ::asa Sede, pa r-a .falar no rá- 

p,- ... ._ - ::"2 e usou' 
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po'Lí cã a l , que dí zc,a se r ca bc , p1J.:'.:~U :1: -evc ive r e ameaçou t:lJa a ' 
onun.i dad UT' o t ,., en to f'a l and "ei ia .a t,s .•.. -r do i s e , .. l.l!._ .... aae ~-es'"'~ e .. o ~oo~.i v, -c. ,1 o, qu. -r~ r.1 .... o. .• lZ,,, -·~ , 
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cial crianças e mu Lne re s , 2.lé::. ão pcili:<2.1 ~ülit:ir que àizia ser 1 

cabo, o oficial je j~stiça e os p~lic~ais militares a~eaçaram puxsr 
de arma de foge-, ne st e pe r-í odc , o o:':::?~ a I de justiça e os policiais 
nilitares, anda ran o e cestas, até pa s sa r-em pela p:,rteira, quando r, ...., 

oficial de justiça cxieçou 2 fal~r nov~~ente, d::.zendo que a terra 1 

q~e eles estaV3ffi era deles, ~as na ~~rte ão Junqueira não, q~ando ' 
jogou 1E.l papel no 
logo em seguá da o 

cnão , sendo es t.e papel re cc Ih í do por um ind~gena, 
r,• . 1 . . -L-• • t .e, 1 CL~cia_ ~e Jus~iça te~ ou La ar, mas • • ( 1 o in:~::.gena 

Ge rsLôo Carlos, :~2.lou que ele e s t ave errado e ainda mais puxando a;:: 
ma de f'o g o na f':-ente e e rru Ine r-e s e crianças, arriscando a v í ja e e 1 

+ d di , - . . . a~ + t o. OS CC'::l W: , Sp2.T':., q_·11.311aO a COI!!'J~lCTE.0:2 a.n a g ena pr e s en ..,2 na l)Or- 
tei ra , virou as co s t as e r-e t o m aram para a Casa SeJe ãa .'cl:ieia Ind{ 
gena Jaguapiré, o oficial :"e j:istiça e os policiais foram embr,.)a,d:. 
go, embora co r rendo , em reunião a comun í dade decidiu que seua, digo, 
que sua liderança deveria sair da área indÍgené até o ~unicipio de 
Tacuru-MS, e ligar para o Ad~inistrador Regional d2 1TJ~A1, hdvogado 
e outras autoridades infor&ando o que haVia acontecido, chegsnd~ e~ 
Tacuru-~..S, a pé, ligaram para a casa do A~inistrador da FJliJ:I, in 
formando o que t í.nha acontecido e pediram a presença dele na área, 
informa ainàa que os policiais militares e raa da cidade de Ta.curu-1·:S, 
cem'." eles mesmos falaram; perguntado se havia algo mais a declarar, 
nada mais 



CERT11ÃO 

Certifico, e~ cumprim~nto ao cont1ao 

no r . ds s pacho e xur adc na J.:3ti;;&o que requereu o RE'llGO 

R.AMEI;To Dl1 MEDIDA .FROlBITÓRlI~, da lavra do MM. Juiz de ' 

Direito dasta Comarca., o doutor .MARCOS JJ~TONIO SnNCIIES,' 

e on f'p rtne segue: 

1. - E8 ta Oficial.a de Justiça que subscreve, em compan-' 

hia do Sr. Gerônimo Telecher, Cabo da Polícia Mili 

tar de Tacuru-MS; Soldados: Mânximo e Magela, diri 

gira:n-se ao local denominado 11ALDElA JAGUAPIBÉ", no 

Município de Tacuru, por volta das 09: 30 horas do 

dia de hoje, e, ao manterem contato com os indÍge-1 

nas que lá se encontravam, juntam;nte com Izalino,' 

reconhecido como chefe do grupo, passou a proceder' 

à leitura da petição e despacho. 
2. - Concluída a leitura o Sr. lzalino passou a afirmar' 

que ele era Capitão daquela Comunidade, alegando 

que sua área estava sendo invadida por nós, dando ' 

voz de prisão a esta Oficiala de Justiça e aos PMs, 

tentando segurar pelo braço 9 fazer conduzir à sede 
da Aldeia para permanecerem amarrados até procede-' 

rem comlinicação à Funai. nesse momento levantou um' 

Índio do meio da pastagem- brachiária -, de arma 

apontada (um.a espingarda) em direção desta Oficial.a 

e dos Policiais, quando passamos a dialogar com eles 

argumentando que apenas tratava-se de cumprimento • 

do Revigoramento da Medida Proibitória, que eles e~ 

tavam. proibidos de entrar na Fazenda São José., que 

nós entramos na área dando cwnprimento a uma Ordem' 

Judicial. 

J. - Recusaram-se a dar seus cientes, porém, receberam' 

uma via da petição, servindo como contra-fé, fican 

do assim intimados(cientificados) na forma da Lei. 

O referido é verdade e dou fé. 
IguGtemi, 29 de novembro 

OFIClAL Of JUSTIÇA 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

OF.N~. 1294/92 lguatemi,. 30 de novembro de 1992 

Senhor Delegadoi 

Pelo presente, nos termos dor. desP,A. 

cho no pedido de a IlEVIGOHAMENTO DA MEDIDA PROlBITÔRIA, que se • 

processa nos autoB de Ação de Interdito Proibitório (feito n. Sal 
92), em que figuram autores Otávio Junqueira Leite de Moraes e • 
sua mulher Dt. Elza Junqueira Leite de Moraes, solicito a Vossa• 
Senhoria as providências necessárias que venham asaegurar po1iciA 
mente no imÓvel denominado 11Fazenda são José11, no M.unic!pio de TA 
curu, nesta Comarca, conforme cópia autêntica em anexo. 

Ao exposto, apresento a Vossa Sanh,2 • 
ria meue protestos de consideração. 

Q / 
- 

u~',.. _., . 
~- - Or.~S O sÀNcmcl 
'~ ~uia do DLi-oLto 

~-- 

Ilmo.Sr .Dr. 
Delegado rregional da Polícia Federal 
Ponta Porã - Mato.Grosso do Sul - 

5 
CS-02-002 
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PODER JUDICIÁRIO DO E:ST ADO DE MATO GROSSO DO SUL 

OF .NR • 1295/92 Iguatemi, 30 de novembro de l.992 

Sehhor Comandante: 

Pelo prasente,c.:.nos termos do r , de~ 
pacho ex.arado no pedido de REVIGOnAMEHTO DA MEDIDA PROIBITÔRIA, 
que se rnocesaa nos autos de Ação éJ.e Interdit,) Proibit6rio(fei 
to n , 58/92), em que figuram autores: Otávio Jllllqlleira Leite de 
Moraes e sua mulher e requerida FUNAI -Fundação Nacional do tn 
dio, solicito a Vossa Senhoria aa medidas necessárias, face o• 
revigoramento em pauta, eia conformidade com o pedido, c6pia 8.1'\A 
xa, devidamente autenticada, com despacho ex.ara.do por eate Ju!- 
zo. 

Ao exposto, apresento a Vossa SenlJ2 
ria maus protestos de consideração. 

I lmo .Sr .D:::-. 
Conandante da Policia Hil.itar 

Potjta·LPorã -- MS 

C!>-02-002 
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OCXAVLD JUNQUEIRA 

LEITE DE HDRAES e sua mu.2be:.z::, qualifi 
cados nos autos de INTERDITO PROIBITORIO proposto contra SLLYICQ 
LAS Qiiginados do posto indígena Sassoró CAlàeia Ramada). par su~ 
comunidade e reeresentacKo e, o órgSo tutelar, F.PN.DAClfQ NACIONAL 
DO INil.IO - FVNAI Qualificados nos autos supra epigrafado, por seu 
procurador, respeitos~te. vêm p~nte Vos~a Excelência ga~~ ex 
por e requerer: ~ ~~_,..,.-~~A'~ ~p"~ c-a- -a::>,.e.,, 

~-~ 
.:r-~· Os Suplicantes ajuizaram a presen 

te ação contra os ind1genas e contra o órgão tutelar -FUNAI, por 
que sendo proprietários do imóvel denominado "Paaenda São José··, 
resguardaram-se de serem •olestados na posse legitima, assegurada 
por sentença deste ln~lit .J izo~~o 2/87). 

~~ ~ ·d'- / -~ ,A. •••• {J.i-..... .. -- 
val e,ra~&E m'8ue, extr i- 

bados em portari · · gão tutelar. fi- 
zeram ouvidos mau s d judiciais proferidas naquele fei- 
to possessório (feito 87), pretendendo assim retomarem o &nimo 
de esbulharev a propriedade particular, reconhecida judicialmente. 
meio de invasão, em detrimento e prejuizo dos Suplicantes, legitJ 
mos proprietários do imóvel. 

Distribuido o feito, foi assegura 
da a proteção, meio de liminar deste E.Juizo de dic~ão seguin:~: 
" Estando d.e....v.ldaroen.t..e.__instruida e. ioic.ia.l. evidente o .risc:o de e.!i..::- 
b.ulho ou t.ur.bAQão. defiro liminarmente o Qedido · inagdita alteca 
ruirte ·cart.928 do CPC.}, determinando a exoedicão de mandado 
proibitório Gaotra os reguexidos. comunicando lhes a pena Pec.unia 
~ia r:eouerid.L....... (doe .j) 

. A medida foi 
silentes. Poste~iormente ajuizaram cautelar 
fito de ingressarem no imóvel , promovendo a 
indigena jaguapiré. 

cumprida. quedando-se 
preparatória, co~ o 
demarcação da área 
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Liminar deferida, porque não se 
vislumbrava nenhuma ofensa à posse doSuplicantes. 

Concluiu-se a demarcação para efeitos administrativos. A demar 
cação foi homologada pelo Presidente da República, em exercicio, 
para fins administrativos, EH NADA ALTERANDO o STATU QUO ARTE, 
quer seja, a entrega da presta9ão jurisdicional do Estado. 

Em gue pesem tais fatos, novamente 
os Requeridos denonstr8.Jl o aoino de invadirem o inóven dos Supli 
cantes. chegando mesmo a procederem a limpeza de terreno para 
construcão de barracos, ignorando por completo os apelos dos en 
prega,d,os da Fazenda persuadindo-os a abandonarem a idéia da inva 
são. à viste de inalteradas as garantias judiciais dos Suplican 
tes. legítimos proprietários .. 

' A vista de todo o exposto, vêm 
perante Vossa Excelência, requererem REYIGQRANENTQ DA lfEDIDA 
PROIBITDRIA. de modo a garantir a integridade da posse, à vista 
das ações possessórias em andamento. Reguer, por derradeiro, se 
ja deferido a permanencia de 3 policiais na área, sendo possivel, 
certo que os Suplicantes fornecerão alojamento e alimentação, a 
fim de ser evitado gualguer moléstia ou turbação na posse legitima 
dos Suplicantes. 

Requerem mais e finalmente, por 
maior celeridade, sirva a cópia de contra-fé, para surtir todos os. 
efeitos legais ao revigoramento da medida, autorizando o Oficial 
de Justi~a valer-se do disposto no artigo 172 e parágrafos do Có 
digo de Processo Civil, de modo a evitar o perecimento de direito. 

Termos em que, 

3 


