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CE:FU)~O A[,UCJGADOS ASS ~15-6641 

.. 

São Paulo, 21 de dezembro de J 999 

De: JACINTHO HONÓRIO SILVA }"ILHO 
Telefones: 816-6658 ou 815-5361 Fax: 815-6641 

Para: Dr. CARLOS F. MARES - Digníssimo Presidente da FUNAl 
' Telefone: {02161) 226-7168 

A/C: Regina 

Prezado Senhor, 

Segue anexo o fax da sentença, mandado Jc 
reintegração de posse, prazo concedido e prorrogação de prazo negado pela 
Justiça Federal para desocupação da invasão indígena na Fazenda Brasília do 
Sul, município de Juti - MS, de minha propriedade. 

O prazo final solicitado pela FUNAI para a 
desocupação pacífica terminou ontem (20/12/99) e os indígenas não se 
retiraram do imóvel invadido. 

Rogo à Vossa Excelência providências urgentes para 
que se faça cumprir a justiça. 

Atenciosamente, 

Jacintho Honório Silva Filho 

_ _L 



PODER JUOICtAAIO 
JUSTIÇA FEDERAL. 

Autos n. 1999.60.02001074-1. 

Vistos, etc. 

JACINTHO HONÓRIO DA SILVA FILHO e 
outros ajuizaram a presente ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
em face da FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, para 
se verem reintegrados na posse do Imóvel denominado Fazenda 
Brasíiia do Sul, com área de 9.345,6329 ha, localizado no Municipic 
de Jutl, e objeto da Matrícula n. 04.943, do Cartório de Registro de 
Imóveis - CRl ~ da Comarca de Caarapó, neste Estado. Pediram 
medida liminar, com a fixação, inclusive, de multa diária para o caso 
de nova turbação ou esbulho, · 

Dizem-se possuidores, a justo título, e noticiam que em 
27/04/99, "por volta das 21 :00 horas, aproximadamente 60 índios 
invadiram o imóvel dos autores, sempre com "gritos de guerra", 
proferindo ameaças; e foram se instalar dentro do imóvel" · (f. 05). 
uAto contínuo,( ... ), iniciaram a construção de "barracos" dizendo que 
iriam se apossar da terra que "pertencia a seus ancestrais" para instalar 
ali uma nova aldeia. A situação chegou a tal ponto de tensão, que os 
prepostos e familiares dos autores, que ali residem, têm fundado 
receio de sofrer danos fisicost'' face ao estado de agressividade dos 
invasores" (f. 06). . 

.. Na seqüência. aduziram argumentos jurídicos ao 
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A ~Bu foi intentada através do Jutzo de Uirbijo.. da. 
Comarca de Caarap6, onde a liminar foi deferida (f. 58/59)~ más-: 
depois o Colcndo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do 
Sul • TJMS, por provocação do Ministério Público Federal MPF 
(fls. 98/102). suspendeu essa decisão (fls. 96/97), sendo que o referido 
Juízo singular, reconhecendo a incompetência da Justiça Estadual para 
apreciar o Feito, declarou nula a decisão concessiva e determinou a 
remessa dos autos a este Juízo da Justiça Federal. 

PODER JUOICIÁ~lO 
JUSTIÇA FEDERAL 

Juntaram os documentos de fls. 19/56. 

A FUNAI falou nos autos, às fls. 133/134 e 278/287~ e 
juntou documentos. Confirmou os fatos, atinentes à noticiada invasão, 
sendo que ali (fls, 133/134) se disse isenta de participação nos 
mesmos e, indiretamente, culpou o "Governo Central" pela situação, 
pois este "não destina recursos para a demarcação de terras no Mato 
Grosso do Sul"; e aqui (fls. 278/287), justificou-a. ao argumento de 
que a terras invadidas são de ocupação imemorial, indígena, sendo que 
os silvícolas teriam sido delas expulsos por volta de 1953. Colacionou, 
inclusive, depoimentos sobre a "existência da Aldeia Indígena 
Taquara", cm outro local (Fazenda São Miguel Arcanjo), que estaria 
sendo discutida através da Ação Declaratória (Proc, 92.4907-9), em 
trâmite perante a 411 Vara Federal, em Campo Grande/MS. Apresentou 
contestação às fls. 136/ l 51 . ,, 

O MPF foi' ouvido às fls, 316/318. Argüiu duas 
preliminares: 1) de ilegitimidade passiva ad causam da Funai, 
devendo a ação ser proposta em face da União Federal, que seria a 
proprietária da área invadida, nos termos dos arts. 20~ XI e 231, § 2º 
da CF; e, 2) de impropriedade da via processual eleita, por óbice do 
art. 19, § 2° da Lei n. 6.001/73. No mérito disse que há necessidade de 
pericia etno-histórico-antropológica, "a única que permitirá ao Juízo 
emitir sentença terminativa", Requereu, por cautela, a designação de 
audiência de conciliação, "para que seja avençado um prazo razoável 
para que os índios possam ficar na área, sem prejuízo do normal 
prosseguimento do feito", Além disso, em manifestação de fls . 
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POOER JUDICIÃRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

98/102. argumenta que os índios, "cansados de pedirem à FUNAI a 
constituição de grupo de trabalho para estudos de área que apontam 
como de sua tradicional ocupação (nos termos do art. 231 t § l °. da· 
CF), reocuparam o que conhecem como Tekoá Takuara, local onde 
incide titulo dominial de fazenda particular (Fazenda Brasília do Sul, 
em Caarapé/Mâ"; e depois de alertar para a disposição dos mesmos 
em não deixar o imóvel de forma pacífica, argumenta que em mi e as», 
"o direito à posse deve ceder diante do perigo oferecido ao direito à 
vida, se a tanto chegarem os fatos" {f. 99). 

No mais, há nos autos reiteradas manifestarão dos 
requerentes, na busca da prestação jurisdicional (v.g., fls. 171/175, 
322/326 e 328/329). 

Relatei, para o ato. 
' 

Passo a decidir. 

A liminar deve ser concedida. 

Antes, porém, de lançar os fundamentos desta decisão, 
detenho-me sobre a presença de um documento, nos autos, e teço 
considerações sobre o assunto versado, no intuito de ofertar aos 
jurisdicionados e mesmo à sociedade, dado o potencial de repercussão 
que o assunto detém. elementos adicionais de informação sobre o 
caso, que poderão ajudar no entendimento do problema e, 
especialmente, da tarefa do Poder Judiciário em situações que tais, de 
sorte a se prevenir opiniões apaixonadas e, as vezes, tisnadas de 
incompreensões contra esta parte do Estado encarregada de dizer o 
Direito (contra o Poder Judiciário). 

Trata-se do Oficio n. 051/99, do Senhor Delegado da 
Polícia Federal, chefe da Delegacia Regional sediada nesta cidade (fls. 
70/71 ), endereçado à ilustre magistrada prolatora da dcc isão 
reintegrntória então vigente, redigido nos seguintes termos: 

1
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PODER JUOICIÂAIQ 
JUSTIÇA FEDERAL 

"Dourados/MS, 03 de maio de 1999. 

" . . ' .... ~?1' : .~ 
,. '"ral_. 
. -~1" 

Senhora Juíza ·~- 

Atravft do presente informo a V. Exa que, o·a 
manhã do dia 01.05.1999, (S4bado), foi atendida a solicitaçio 
contida no oficio n. 703/99, para que policiais federais desta 
Delegacia em Dourados acompanhassem os onciais de Justiça 
no cumprimento do Mandado de Reintegração de Posse dos 
requerentes na Faunda Brasflia do Sul. 

Para o local foi deslocado uma equipe composta por 
0.1 (um) delegado de Policia Federal e 07 (sete) Agentes de 
Polícia Federal, havendo ainda a presença do Chefe do 
Núcleo de Apoio da FUNAI, sediado em Dourados e ao qual 
encontra-se subordinado o Posto Indígena de Caarané, dr 
onde safram es lndlos para a invasão. 

Ficou claramente definida a posição dos índios 
invasores no sentido de não acatarem qualquer decisão que 
implique em sua saída da área. Percebe-se ainda que a 
FUNAI aãe demonstra o mínimo interesse em retirar aqueles 
índios do local. 

Segundo informaçêes recebidas, na última Sexta 
feira (30.04.99) um dirigente do TERRASUL, órgão tio 
Governo do Estado, teria estado no local em conversação com 
aq ueles invasores. 

O Governo do Estado determinou a imediata 
retirada do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), 
cujas equipes encontravam-se no local. e há indicativos que 
não autorizaria a participação da Policia Militar em uma 
possível retirada dos invasores. 

A invasão conta com ampla cobertura, 
implícito, por parte dos órgãos de imprensa. _.1tlaff"1'~,_....., ~.... ~ .•.. , .•......•.•. -:-,,.~""'1..,. e..'! l 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL , 

Por oportuno lembro a V. Exa que a Policia Federal ·:· 
é uma policia eminentemente de caráter mvestigativo, nno· 
estandu preparada para situações de manutenção da ordem 
pública e operações similares. Nestes casos há a necessidade 
de Pelotões de Choque, ou seja, um efetivo treinsdo cm 
combate a distúrbios civis, com equipamentos adequados tais 

, como, escudos, capacetes com viseiras, cassetetes, munição de 
borracha/plástico e granadas de efeito moral (tais corno g:i~ 
lacrimogêneo, ft..miaça, etc ... ), que é o caso da Polida I\1ihtar. 

Lembro ainda que esta Delegaeía possui reduzido 
efetivo e, durante o final de semana, noticiou-se que grupos 
de Indios vindos das reservas de Caarapõ e Amambai teriam 
reforçado aquele efetivo que agora contaria com mais de uma 
centene de índios. 

Entendo que, para o cumprimento de uma ordem 
judicial para desalojar os mesmos, cuidando-se em preservar 
a ine~~r,d~dc física e -at:~ n-esmo r. vida de todos os 
participantes, é necessárie a participação de um grande 
efetivo policial, somado ·a um apoio, e vontade, por parte lia 
FUNAI, sendo necessário contatos com o Superintendente 
Regional do DPF no estado e com o Secretário de Segurança 
Pública. · 

Atenciosamente". 

Esse documento fala por si só. De um lado tem-se os 
índios, que se dizem desassistidos pelo Governo Federal e que 
resolvem agir por conta própria, invadindo e ocupando o que dizem 
ser terras que lhes perteucciu, e do outro o particular, com posse 
mansa, pacífica e a justo titulo (desde 1926) sobre o imóvel, que até 
prova em contrário, dá destinação produtiva e social a essas terras, 
recolhendo os impostos com os quais o Estado paga. inclusive. os 
salários dos seus servidores, dos 'membros dos três Poderes, e mesmo 
a assistêhcia, alegadamente insuficiente, que presta aos índios. No 
meio, está o Poder Judiciário," encarregado de aplicar à lei, mas que 

.1 
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não tem "as chaves do ·cofre", para, eventualmente, proceder à 
demarcação das terras indígenas, ou até para desapropriar terras e dar 
aos índios, e que depende da força. policial para o cumprimento das 
suas decisões, sendo que esta, além das carências materiais e de 
preparo, para tarefas desse jaez, de que muitas vezes é acometida, está 
vinculada ao Poder Executivo (EstaduaVPM e Federal/PF). 

Aliás, se qualquer dos entes políticos aluais (União, 
Estados, Municípios e DF) estiver realmente preocupado com o 
problema indígena e quiser resolvê-lo, poderá desapropriar terras, por 
utilidade pública (Decreto-Lei ~.365, de 21 de junho de 1941 ), sendo 
que a União também poderá fazê-lo por interesse social, para fins de 
reforma agrária (art, 184 ·da \ CF), e destiná-las aos silvícolas, 

, distribuindo, assim, por toda a sociedade o ônus econômico-financeiro 
dessa solução, e prevenindo os desdobramentos desagradáveis cm que 
situações como esta implicam; ou mesmo a União, promover a 
demarcação das terras indígenas, nos termos da Lei n. 6.001/73, 
conforme lhe compete. 

A alegada e notória situação de penúria em que vivem 
os índios e mesmo a noticiada intenção deles em resistir a uma ordem 
de desocupação não podem se sobrepor ao Direito e à Justiça, sob 
pena de se instalar o caos no País. Bastará, então, que qualquer pessoa, 
demandada em juízo, adote o argumento da resistência, para fugir ao 
cumprimento da Lei. Além disso os prejudicados também poderão 
resistir, sponte própria (art. 502 do CC), o que contribuíra para agravar 
ainda mais a situação. Não me parece ser esse o caminho a seguir. 

Passo aos fundamentos da decisão. 
\1 1 

As preliminares· 1evantadas não se sustentam. 

A primeira, d~' deslocamento da legitimidade ativa, 
para a União, que seria a proprietária do imóvel. porque implica em 
pré-julgamento, em favor do interesse dos indígenas. Admitida, desde 
já a propriedade da União, sobre as terras ocupadas, desapareceria o 
interesse dos requerentes na lide e estaria legitimada a invasão. 

6 c,~~-- ,.,~çi.o Ju 1• ·' · 1 -- " cir:a t,1,~.~f:11,(lro,,.11do<;:11l i 
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PODER JUOICtÃRIO 
JUSTIÇA f?;DEAAL 

Rejeito-a, por e,.se motivo. 
·t 

E a segunda, de impropriedade da vla eleita. por "não 
ser possível a utilização processual de ações como esta ( ... ) quando se 
tratar da disputa de interesses indígenas, conforme preceitua o artigo 
19, § 2º. da Lei n. 6.00ln3'\ exatamente porque essa lei disciplina o 
procedimento de demarcação de terras Indígenas e não se desencadeou 
esse procedimento, resolvendo, os índios. então, invadir a 
propriedade . 

1. 
Não hâ procedimento demarcatõrio em curso, e por 

isso não é de se afastar a proteção possesséria de quem se vê turbado 
ou esbulhado nos seus direitos. O próprio MPF admite tratar-se de 
"Fazenda particular". A ocupação indígena não passa de mera invasão. 

.. . 

Rejeito, também,1~.essa_preliminar. 

Admito, por~n~r,. a União como lltisconsortc passivo 
(pedido de f. 85)1 considerando a possibilidade da fixação de multa. 
pela reincidência do esbulho, 

Adentro ao mérito. na extensão exigida pelo ato. 

Há nos autos substanciosa argumentacâo. t!rnbasRda, 
inclusive. em laudo antropológico (unilateral, pois elaborado fora do 
crivo do contraditório) que indica o local como sendo de posse 
indígena até 1953; mas há também prova documental de propriedade 
dos requerentes, por sucessão domlnial, desde 1926, sendo que estes 
negam essa posse' indígena. e a posse, dos mesmos (dos requerentes) 
até antes da. invasão, é publica e notória, provada por documentos e 
admitida, pelos próprios índios, pelo MPF e pela FUNAL 

.. No direito brasíleíro a proteção à posse está prevista 
pelo Título I do Livro II do Cópigo Civil - CÇ, sendo que ela pode ser 
alcançada nos termos do art, 9;?-0 e seguintes, do Código de Processo 
Civil-CPC. 

1 
;;. 
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PODER JIJOICIÃ~IO « : ( > j \ 
JUSTfÇA FEDERAL ·~ · ~-: '. 

Contra a "posse nova" (menos de ano e dia), a limi11i1:~~~-. _\,r: 
pnrlr ft, r d~Íi:rida lnaudu« aliara f11JJ'" (art. t1 R.~, ol« ~06, do CC) 
o,~l1ttl~•lv:) u~ H:l!ui~ilvis do art. 927 do CPC. I! mesmo procedida n 
justificação (21 parte do art. 928 do' CPC}, presentes os requisitos, 
deverÁ ser ela deferida. (o juiz não tem escolha). 

.. 

Esses requisitó~J restaram provados, ln casu, A posse 
, dos requerentes sobre o lm6v'é\ o esbulho por parte dos índios, a data 

e a cort:.n.uidade do fato vieram provados pela extensa documentação 
acesu.i: !!~•.' ,'t.Utô5; e AléJu "h: y_u~ ~ãu pól,lí~o~, nulór;os e confesses, 
conforme referido. Não hA necessidade de justificação. 

A pericia antropológica de que fala o MPF poderá ser 
produzida ;;.,.; bojo de processo destinado ao reconhecimento ou não 
das terras invadidas como sendo de ocupação tradicional indígena. 
Não aqLii! ·'.Ylcte se busca mera pr~tp~~p, 1c situação fática, possessória, 

0 def~rjm~nfo Àf- PNlZO TiliQ~Y~~ f!ijta que os índios 
permaneçam ~a ~?~~ ~p~~ara~te~iuria o !eito (1rijP. ~p ~eintegração 
de Po..scj -~ s cm 1..d&~~.~m~c;r~,Jar,1~. 9µ,1ras l~Vftl:i~<'S. ·. 

Para prevenir possíveis insinuações de alinhamento 
ideológico nesta decisão, lem~f9 que há dois meses. na titularidade da 
2ª Vara Federal de Campo Orànde/MS, em ação conjunta com o Dr. 
Odilon (,;: -')liveiru, MM. J~'tz Federal da 3ª Vara, determinamos a 
imissão da FUNAI na posse de 17 (dezessete) imóveis localizados 
dentro de reserva· indígena, que estavam sendo ocupados por 
fazendeiros, e implementamos, inclusive, providências específicas, 
para o efetivo cumprimento dos mandados. 

Não desejo que ocorra desforço físico para a 
desocupação, mas caso isso se mostre necessário, que se aja dentro da 

.. lei. Nlo me sinto culpado, como Juiz, por tornar esta decisão. A culpa 
que me cabe é apenas aquela de mero cidadão. que divido com os 
demais brasileiros, pela situação ter chegado a este ponto. O Poder 
Judiciário 'apenas cumpre o seu dever. E se eu estiver errado, há os 
recursos processuais dísponívels, para se corrigir este ato. 

,.. 
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,ooaM JUOICIÁAIO 
JUSTIÇA PIOERAL 

Diante do exposto, defiro a liminar, determinando a 
t1p,diçãn º"' MJ\nrlario R,-int~nn.tório, em favor dos requerentes, que 
aerá cumprido por Oficial de Justiça deste Juízo, acompanhado de um 
repreaentante da FUNAI. 

Vina " Hlul•a. ,w11 ji nc r.000,00 e .. :. ... _ ~ .. :1 :_), 
para o caso de nova invasão. 

Desde já, caso haja resistência para o cumprimento. 
requisito força policial, da Polícia Militar, ao Senhor Secretário de 
~c".f.,11t'Al'l~;t1 Pí,l,li.l•d Jt" Malu O,o~liU <lo Sul, p~ra o policlamsnto 
ostensivo; e da Polícia Fede(a.l, ao Senhor Superintendente do 
Departarnento de l'olíei1 }iedt~iJ,'niectt httddó, pu.t'u u iuvuuhguyüu. ~ 
príeêo, uo noocsuário, po1• 1c;s.1atêncin no cumi,rimento de ordc1n 
judicial (art. 329 do CP), de eventuais agentes insufladores dos índios. 

Obviamente que se a força policial tiver que ser usada, 
deverão ser tomadas todas as cautelas que o caso requer, no sentido de 
se evitar a violência desnecessária e ilegítima. 

A lei, entretanto, h' que ser cumprida. 

A SUDI. para a alteração do pólo passivo. 1 

1 
' 

' 1 
1 Intimem-se. 

Expeça-se Mandado. 

Cite-se União F 1~ral. 
. ., .. 

Se necessário, ficiem•se. 

•. 
Dourados, ~23 de setembro de 1999. rn.~, 

~OTQNIAS$~ 
Juiz Federal Substituto 

9 

.•.. DATA 
Nesta dara. ba;ar.am os aueas à Secretaria .• 
O d ., I. "' I. ·"I, oura os, lA . l"25 . _ 
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POOER J~Ol,JARIO 
JUSTIÇA Jl!DERAL 

lª SUDStÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO 1>0 SUL 
J' VARA l'EDERAL D! DOVHAUU~ 

AV JOAQllD.f TllDCJIJAA Al.Vll, t.0,6. ~M:-. 

orzi~ f2ffJ<°'7l~i1·1??!•!'!·U4S ----- ... 
MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

Nº 001/99-SDOI _....,...... -- 
AUTOS Nº: 1999.6002.1074-1 • AÇÃO DIVERSA ., ·)· ·. ~/ 
AUTO: JACINTHO HONORIO SILVA FILHO E OUTROS 
RtU: lc'UNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO· FUNAI 

O DOUTOR RENATO TONIASSO, JUIZ 
14'EDERAL SUBSTITUTO, NO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE DA t• 
VARA F1':DERAL DE DOURADOS, 2ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE. 
MA TO GROSSO DO SUL, 

t-1;() 
l' .: r .. , 

MAND~ aos 05cfais de Justiça Avaliadores, Dr. 
Ayres de Aquino Gomes e Dr," Renata Aparecida Ross Y. Pereira que, cm seu 
cumprimento, dirijam .. se ao Muaicipio de Juti!MS, a,tvwpanhado de ,,m repre 
sentante da FUNAI, e, lâ sendo, proceda a imediata REINTEGRAÇÃO DE 
POSSE dos requerentes relativamente ao imóvel rural denominado FAZENDA 
BRASÍLIA DO SUL, com área total e contígua de 9.345,6229 ha, matriculado 
sub o nº 04.943, no Cartório do Registro de Imóveis de Caarapó/MS, descritas 
na petição inicial às fls. 03. Tudo conforme as cópias da petição inicial e decisão 
de fls. 33 l/338, cujas cópias seguem anexas. 

CUMPRA-SE, na forma e sob as penas da lei. 

Dourados, 24 de setembro de 1999. Eu 
Freitas de Alencar Rodrigues, Técnico Judiciário, o digitei e eu, 
Inácio, Diretor de Secretaria, conferi~~ 

'. ~\~ 
Juiz Federal Substituto 

, Eliane 
,_, Anízio 

H _._.o 01s . 
- ____i 
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A FUNAI solicita 60 (sessenta) <lias de prazo paru o 
cumprimento da liminar defenda às fls. 334/42, sendo que esse pleito 

, Já fora leito pelos próprios indígenas que ocupam o imóvel em 
questão, quando da tentativa de cumprimento do mandado 
rcintcgratório, como se vê da certidão de f. 370. 

A rigor. esse assunto já foi decidido, pois no corpo do 
despacho em que se deferiu a medida liminar constou que: "'O 
deferimento de ,w:~t.: r ~up,ncl para que os índios permaneçam na 
área dcscar:ic-t,•r,,aria o Feito (Ação de Reintegração de Posse) e 
além di« .. t'ucorajaria outras Invasões". 

A liminar foi deferida nnrn cumnrimeuío imP.1·ii;lJo ;~1}·w~ .. - - .. - ... - -~ .... ~ -- .. ~n, •..•• ..-~, \..&V "i'\'}..j~~., "'f~,''(t,. ,_ .••••. ...,. l ~ ·;. t" , t: t·, \ LL~ t n\ f '\.' V l C-U tlJ\ dt. 

i(fMll hlnm t11·1.1n í1lt furam rnniinn1dnr nr mrrnr rnrn1,1nmni1 --,1,t1~. 11 
l:i.isu .lc rl~Sl',~<:r,cn ao ,~um(}"'Hi'':'ntr, daquela d•:ci::;~u. ,, que 1 :~i 
11.:.1ttra~:; iiO desp~idin de 11~ 3~0.,5 J, último parât~rdrl1 · St•m ,uri.:~~o. 
l'l.Pt'r:HH-.!-f: o:,,. ofo:111~ rcq üiSÍH'r'to~ iJ{\ força p{tlíC'i:1l. <"ot1fi:nt1c 
4!t·ü.'nHt~WLlii 

Registro ainda o fato de que: as lavouras noticiadas pela 
Funai não foram encontradas pelos Oficiais de Justiça do Juízo, nos 
termos da certidão de f. 370 De todas as fotos colacionadas as íls. 
3~3/8 e que teriam sido tiradas em 15.10.99 (f 38 l ), constam 
l,(ll,i1t.t1rt":k~. 1?1l!ÜO próximas ou até dcnuo da.:: lavouras que se ótz 
desenvolvidas 110 imóvel ocupado, sendo q11,: ,JS oficiais de justiça. 11n 

dia 2Ü. IO (,)9, esuveram 110 locai e certificaram, a respeuo. que: 
"Afirmou tambêm (embora nós, Oficiais de .lustiça, não temos 

-----·---~----· ••• t 
' J • ., • \ '\' ,·' ' . ' " ;,1·1;utl, 11·· :·:." •;\ ,.~·. 1:11, .:,,- ·, ,!,,.~.;; \ 
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PODEI! JUIJ!UÁ11;•1 
JUSTIÇA FEDERAL 

condições de confirmar ou nlo, po, termos estado somente 
próximos as habitações), que terão muitos prejuízos se ,,verem 
que desocupar a área antes de sessenta dias, pois além dos animais 
domésticos, existem lavouras de milho, mandioca, abóbora e 
melancia que não poderão ser colhidas". 

Como se vê. a sinceridade das informações da Funai pode 
ser questionada; e idem, à sinceridade ou a competência dos Oficiais 
de Justiça do Juízo. Como estes não viram as referidas lavouras? 

Quanto aos meios e locais para a remoção dos índios, tenho 
que o melhor caminho é a Funai recorrer àqueles de onde os índios 
vieram e pelos quais foram transportados até o imóvel esbulhado. 
Segundo matéria jornallstica colacionada à f. s·1, no dia da invasão os 
índios foram transportados "de ônibus da Aldeia Caarapó para a 
fazenda, ( ... )". 

Tenho, porém, que o magistrado não deve aferrar-se à letra 
fria da lei, dissociando-a do bom senso. Não deve ser escravo da lei. 
Deve valer-se dela para fazer prevalecer do Direito; para harmontzar a 
sociedade, da forme menos traumática possível. Deve evitar o excesso 
de direito, sob pena de "afrontar esses princípios e até de incorrer cm 
injustiças (Sum,r;iur,j ius ssmma foj1u·ia}. 

Estamos quase no final do ano, quando virão os festejos, 
natalinos, e de final de século, e pela via da força, que implica cm 
dificuldades de toda ordem (operacionais e humanas), e diante da 
possível má-vontade do Governo Estadual. noticiada pela autoridade 
policial à f. 05 l /99, conforme expediente transcrito no despacho 
concessivo da liminar, visualizo como pouco provável que se consiga 
a desocupação do imóvel antes de 60 (sessenta) dias. 

Então, mesmo com a natureza da decisão reintegratória (que 
deve ter cumprimento imediato), é de se dar um voto de confiança à 
Funai e aos índios que ocupam o imóvel. Com ele poderá ser evitado 
o uso da força e, inclusive, aquilatado o grau de sinceridade de ambos, 
ao formularem o pleito de que se trata. 

\, 0.015 

13 l 
_I_ - - 
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\ 
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PODER JUDICIÁRIO 
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'"' Dittul~ do exposto, concedo o prazo plcitendo, sendo que o 
ttt H\o " quo (de início) desse prazo foi o da ciência formal do 
\, Hlltfndo rcintcgratório (20. l 0.99), nos termos da certidão de f :no. 
H "1110 n tnnndado era para ser cumprido naquela data. e ali Já se pediu nY' u,o de 60 (sessenta) dias, cm caso de deferimento posterior. como 
11dl ~\) f . ( u, u contagem há de retroceder àquele instante. 

H\·,, O prazo para a saída espontânea dos índios <lo imóvel 
l~ntlu, portanto, vencer-se-á em 20. l 2.99. 

' 
,t ,1 • Não aümcHdo, requisite-se força poncial, conforme 
\ ,t,11i\111a<.Jo. 

Intimem-se. 

Dourados-M~lO 9e novembro de 1999. 

!~\ J\.lJ.A.JLl.-/P 
~O TONIASSQ . .:J 

.....••.. v ,1 

••• ~ •.• ;: t. ~ ~ ' 
' 

A U 
~ l- r : ~, t -- .• ~, \) , i;.• a• ' i, Í : 1 , ••• 1 , , '-' , , _.· i- 

• !• 
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PODE A JUOICtAIIIO 
JUS'rlÇA FEDERAL ' . /. e. \ ... 

DATA 
Aos i_!L_I _J.J_J<\ q , recebi estes autos. Do que para 
constar, lavrei este termo. 

Tic. Judicti!!ri!!.ª---------..-J 

' CERTIDÃO 
Certifico e dou fé que em cumprimento 

de fls. 401/403, foi expedida Carta de Intimação nº 
151-152/99-SD01, para intimação da FUNAJ e 
UNIÃO FEDERAL. respectivamente, acerca do 
mesmo despacho. Do que, para constar, lavrei o 
presente termo. Dourados/MS, 10 de novembro de 
1999. Eu q , Eliane Freitas de Alencar 
Rodrigues, Supervisora da Seção do 
Procedimentos Diversosi diQitei e subscrevi. 

"\ 

________ . 
i 1 . ~H·•;!tU, lJdll :, : t' 

. .. '•. -~ . ...,..__~ ••.•......... 
1 

~;"' :· .. 

Au -r~ ~.. . ; .. . t. ~· '6 1 \ ... - ., ; ·, .) 

Confere com as !Jihu8 dos autoc. 
Dourado$jMS,_.~INOV_ -~9f._'1 _ 

•• 

/6 L 0.01s 
----------~ ------ -- 
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PODE~ JUOICIÁF\10 
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Em 24 de- novernbro dê 1999, faço estes autor-1 
1 

conclusos ao MM Juiz Federal. Dr. DJALMA / 
(~ . 

MOREIRA GOMU3. Eu. -_Y _ _. ; 

Eliane F. Alencar Rodrigues, Supervisora ca / 

Seçao de Proc. Diversos, digitei e subscrevi. J 
--~- -- .• . . ,_ . ·- .•..•. -. •. --- 

"1''" 'lll~ A FUNAI pediu prazo de 60 dias e foi concedida, haja 
, ,, H Ih 11 l1rl 1 
· •q, •1,1tH O U.? flR. 380·382 brr~ protc.,,.:.c;i:;:a.::~0 ~~n·1 22· 1 :?.~99 e o prazo 
'• '1 Pu1,a 1 1 

t1111 ,1 · tlttc:lsao de fls. ll-01 ~403, em~Nt !ev?)ndo ern conta. cerne 
l 1111, 1 -~ 
1\ \ ., . ' df-1114 (IM • t' •. f' I' . d - o ~·: ~ 

-1c. 11u 1 " tn 1maç~o. .xou como 1m1te para esocupaçao '-:,~ 
f11 'fft11.1 P• 1 . 

"1111" I· \ l"• r .az p"ri~o rnuitq préxlmo daquílc que fora solicitado pela •'4A1 . ' . , , .,. \ ' 

lcto posto, · '., ,,t lq ' ' 1 •• 1' 

't • 1u, h.lil;\.li fundan1en~os. 
. .\,. lnt. · "' · · 

" :o a dectsão .igrólvada por seus 

l ,r l.:) 
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l CBRT!!>.4.0 D.E INTlMAÇAO 
' Certifico que intimei, em Secretaria, a UNIAO FEDERAL. na 
pessoa de ,·eu Procurado, Dr. Ricardo Vasgu#JJ· Moreira e a 
FUN.AJ, na pessoa d, seu Procurador Dr. Luiz César Martins, 
ocerca do despacho retro, conform« cientes acima. Dourados/JvJS, 
.29 de novembro de l 999. Eu _fL Eliane F. A. Rodrigues, Sup. da 
S&?ç_ào Jo Proc. Civeis Dr,.;e,"sosT diRitei e subscrevt. 

l 
I 


