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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Nº 7 2ô/9ô 
Exmo. Sr. Juiz de Direito da Vara da Comarca Iguatemí, em 

substituição na Vara da Comarca de Sete Quedas: 

O Ministério Público Federal, por seu 

representante que esta subscreve, vem perante esse Juízo, nos 

autos de ação de atentado que Octávio Junqueira Leite de Moracs 

e sim propõem contra a Comunidade Indígena Jaguapiré -nativos 

brasileiros Kaiowá-Guarani- e seu órgão tutelar FUNAI, expor e ao 

final requerer o que segue: 

1 . Os autores, fundamentados em uma 

primeira ação de reintegração de posse que moveram contra os 

mesmos demandados, hoje em grau de análise mediante recurso 
extraordinário no E. STF, Min. Ce1so Mello, processo n.º 183.188, 

fase atual com vista à Procuradoria-Geral da República já há dois 

anos, versando questão de competência, tendo em vista divergência 

de interpretação, vêm agora pedir, mediante ação de atentado, 
rcvigoramcnto da originária liminar concedida nos autos 

antecitados, o que esse Juízo deferiu sem ouvir a parte contrária. 
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2. Este órgão ministerial tem a atribuição 

constitucional de defender judicialmente os direitos e interesses das 
populações indígenas, conforme o que dispõe o artigo 129, inciso 
V, da Constituição Federal, o que agora faz, ainda que não lenha 

sido mencionado na petição como litisconsorte passivo -embora 

tenha já participado no desenvolvimento da primeira ação 

possessória-, e o faz pelas contundentes razões expostas a seguir, 

não sem antes requerer, desde já, a sua admissão, em caráter 

excepcionalíssimo, como litisconsorte passivo necessário. 

3. MM. Juiz, toda questão envolvendo direitos 

indígenas, especialmente, neste Estado, aquela traduzida em 

fundiária, tem de, necessariamente, ser . analisada sob prisma 
diferenciado daquelas outras que possam envolver, por exemplo, 

branco contra branco, e isso pelo f011e e incontestável motivo de 

que os nativos brasileiros têm as suas pecualiaridades culturais. 

4. Entre essas pecualiandades encontra-se a 

sagrada relação do nativo com a terra, relação essa que se 

distingue, em sua integralidade, daquela que existe entre branco e 

terra -suposta relação de direito real, que não se configura entre 

homem e coisa, e sim entre homem e homens, lição doutrinária 

com a qual não se concorda, vez que a relação é, efetivamente, 

entre o homem e a coisa-, »orteada por uma visão instrumental, 

sempre visando ao ganho econômico. 

5. Pois bem, partindo-se dessa verdadeira 

premissa, tem-se que: "A l'heure actuclle, surtout dans lc 
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Premicr Monde, la plupart des autochtoncs se sítucnt entre ces 

deux stadcs de la mutation. ( ..• ) D'autre part, its vatorisent te 
lien territorial comme étêment essentiet de teur défl11itio11, e11 

i'entourant de représentations 011 la terre, toin d'être un simpte 
objet de mattrise, leur est consubstantieüe: (. .. ) Si /'011 veut 
étinüner les peuptes autoctuones, le meiueur moyen de 11011s tuer 
est de 11011s séparer de la pari de nous-mêmes q11i appartie11t d la 
Terre", N.Rou1and~ S. Pierré-Caps e J. Poumaréde, em Drnit dcs 

minorltês ct des peuples autochtones, Presses Universítaires de 

France, Paris, 1996, p. 470. 

6. Isso significa dizer que a terra é, para o 

índio, elemento de sua própria definição como ser humano, que 
existe e tem situação histórica, e se se quer eliminá-lo, basta 

separá-lo de sua própria parte que pertence a Terra. Dai decorre a 

necessidade de se analisar toda e qualquer questão que envolva 

direito indígena sob ótica distinta daquela que informa a análise de 

outros casos em geral. 

7. E é justamente isso que, neste momento, o 
órgão ministerial vem pedir a esse Juízo, isto 6, a ponderação sobre 
a decisão de revigoramento da Iiuuuar, tendo eiu vista 4'.I 

especialidade do caso, que envolve, queira o homem branco 011 

não, uma relação de sacralidade do indio com a terra, que, no finar 

das contas, mostrará a tradicionalidade com que os nativos a 
ocupavam. 
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8. A questão no E. Supremo Tribunal Fcdcr.rl 

ainda não foi decidida. Entretanto, isso não impede esse Juízo de, 
aplicando o princípio da proporcionalidade, já reconhecido pcío 
próprio STF, atrnvés dn oonsagração do direito ao contraditório e à 

ampla defesa, pelo qual há a necessária ponderação dos bons em 

conflito -neste caso, de um lado, o direito de propriedade, e de 

outro, o direito à ocupação usufrutuaria dos índios em terra da 
União, ambos direitos fundameutais-, conceder o prazo razoável de 

sessenta dias para o cumprimento da medida de revigoração da 

liminar, prazo no qual haverá a efetivação de meios para se levar a 

solução do problema em bom termo, como de resto tem sido feito, 

em caso que tal, na Justiça federal. 

9. Ressalte-se que, devido à especialidade da 
causa, e uma vez decidida pcJo E. STF, a competência poderá so 

deslocar para a Justiça Federal, aliando-se a isso o fato de que, 
atualmente, no Brasil, toda questão fundiária, e a indígena também 

o é, tem tido deslinde de verdadeira barbárie: é isso o que este 
órgão ministerial quer evitar. 

Do exposto, requer-se a esse Juízo que, 

primeiro, admita, em caráter excepcional, o Ministério Público 

Federal como lítisconsorte passivo necessário, e segundo que, 

exercitando a necessária ponderação jurisdicional sobre o caso cm 

foco, conceda o prazo razoável de sessenta dias para que, no termo 

ad quem, se cumpra a medida expedida, tudo na consecução do se 
evitar um conflito de desmedidas proporções. 
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Nestes termos, pede deferimento. 

De Campo Grande para Iguatemi, em 18 

/)-\r,...,L ~ ~cPI!,..., 1,:,- .. e~'\ 
Paulo Thadeu Gomes fita Silva 
Procurador da República 
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