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MINISTÉRJO DA JUSTIÇA 
DEPARTAJfENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
DIVISÃO DE ORDEM POLÍTICA E .\'O(]AI, 

Oficio n" 271/99-GABIDOPSICGCP Brastlia, 29 de dezembro de 1999. 

Senhor Presidente . 

[) 
A Policta Federal recebeu requisição de força policial, 

exarada-pelo AfM Juiz Federal da Primeira Subseção de Campo Grande, l" Vara, Dr. Jean 
Marcos Ferreira, para cumprimento de reintegração de posse do imóvel denominado 
FAZENDA BRASIL/A DO SUi~, localizada no município de Juti, comarca de Caarapá'M'S, 
ocupada por tndlgenas. 

Em face da determinação judicial, foi realizado contato 
com o Sr. Wilson A-fatos, servidor lotado no núcleo da FUNAJ em Dourados/M'S, porém, 
alegou ele que a instituição (FUNAI), não possui meios para remoção dos indtos da fazenda 
em questão. Convidado a acompanhar uma equipe polícia/ até a área, para análise rf-, 
situação, aflrmou o Sr. Wilson Matos que durante esta semana não teria condições e·· fr;;:f:-· 
lo, visto estar trabalhando IUJ prestação de contas do núcleo para a direção da FUJ.:,-1! e · 
Brasllta/Dic 

o 
Isto posto, solicito de Vossa Senhoria determinar o apoio 

dos servidores da FUNAJ, para que a missão em tela, embora espinhosa, transcorra da 
melhor forma possível, a exemplo de outras, onde atuo" o Departamento de Polícia Federal 
em parceria com a FVNAI. 

À Vossa Senhoria, o Senhor 
CARLOS FREDERICO MARÉS DE S0U7.A Fll,HO 
Presidente da FUNAJ 
Brasllia - DF 
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Nome: Valdinho Jacinto Caetano - Chefe da DOPS, Substituto 
Enderece 

UF:DF 

Num. Prot. Presidencia: 23.950 Data Cadastro: 30/12/99 Hora: 13:44 

Destinatario : Presidente da FUNAI 

.-------------Sinopse-do-Assunto-----~------~ 

Sik determinar o apoio dos servidores 
da FUNAI p/ remocao dos índios da fa 
zenda Brasília do Sul. 

Encaminhe-se 

( ) Informar ao interessado as providencias adotadas. 
~ Dar retorno A:/)sta Presid~-~ 95>bre .~unto .. .-1+- ('_{)__ 

,.x- { Outros- e{?_ tr'8"-~ A',..;:.//-ff4~;;;//u·-;::> / ~~(/e-- ifi.!l@-., 

Em, J-f de de 19'Íf 

Fernando Antonio de Carvalho Dantas 
Chefe de Gabinete -~ 

Carlos F.Mares de Souza Filho 
Presidente da FUNAI 

Andamentos do Documento 
Entrada: 30.12.99 - Presi.rbs 
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Fc:tc- s 1.mi le n. 0 .ft i /PRES Brasilia, 30 de dezembro de 1~ 

Da Presidência da FUNAI 

Para Dr. VALOINHO JACINTO CAETANO 
Chefa da DOPS/CGCP/DPF, Substituto 

Fax n.0 ..•. (61) ~-9490 
BJ~ -~J~.9C 

Senhor Chefe, 

Cumprimentando-o, faço menção a entendimentos telefônicos, nesta 
data, para, em atenção ao Oficio nº 271/99-GAB/DOPS/CGCP/DPF, de 29.12.99, 
encaminhar a Vossa Senhoria, para conhecimento e providências julgadas pertinentes, a 
anexa cópia da Medida Cautelar nº 1999.03.00.062669-l, proferida pela eminente 
Desembargadora Federal SYLVIA STEINER, no exercício da Presidência do Tribunal 
Regional Federal da 3° Região em São Paulo/SP, atinente à suspensão de determinação de 
desocupação imediata do imóvel denominado Fazenda Brasília do Sul, localizada no 
município de Juti/MS. 

Atenciosamente, 

lftANSMmDO EM :f l 
AS 9: )~ HOltAS 

•~s. ,Akw~ -. 
~C\0-.\.QG °'-" cu e. 

ROQUE DE ikRR.os LARAIA 
Presidente da FUNAI, Substituto 

($'/JUJ fP~tfa ~ ~ ~,.ita11GfJ.• 
Chefo dQ Oivis4o de Apoio Adminis!raflvolGAB 
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POOER JtJOICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEOE.RAL DA 31 REGIÃO 

MEDIDA CAUTELAR N. 1999.03.00.061669-l 

DECISÃO: 

1 

Cuida-se de Medida Cautelar Inominada, proposta pela FUNAt com vistas à suspensão de 
decisão liminar de reintograçio de posse pleiteada por Jacintbo Honório da Silva Filho e 
outros, em littgio pela posse de terras com comunidade iadígena. 
A inicial veio a mim dirigida. nesta date, via fac simtle, e acompanhada apenas de cópias, 
algumas quase ilcgiveis, de peças do processo. 
Para melhor compreender o processado. solicitei à C. 11 Turma a remessa, a meu gabinete, dos 
autot do Agravo de Instrumento n. 1999.03.00.0S4919•2, interposto pela FUNAI contra a 
mesma r. decisão. e no qual foi formulado pedido de efeito suspensivo. O eminente 
Desembargador Federal Theetônio Costa, Relator do feito, determinou a requisição de 
informações ao Julzo 'a quo", através do Oficio n. 5365/99, expedido aos 11 de novembro p. p. 
e cujo atendimento não consta. 
Alega a PUNAL na presente inicial, haver risco iminente de conflito violento no local, 
decorrente da ordem judicial de reintegração de posse, com auxílio de força policial. ( tls. 
20/23) se necessária. Aduz que já está autorizada a proceder, em caráter de urgência, ao 
levantamento de dados que confirmem, ou não, ser a área de ocupação tradicional dos índios. 
necessitando assim apenas um prazo maior para concluir o levantamertto de tais dados. 
Embora defíeientemente instruída a presente Cautelar, os documentos e peças do processo, 
juntadas no Agravo de Instrumento, trazem elementos suficientes para compreensão do 
conflito. e a autorizar a concessão de liminar, embora não como requerida. 
Com efeito, as razões expostas na cota ministerial de fls. 347/349 dos autos do Agravo. dão 
bem a dimensão da matéria a ser analisada, e que, também a nosso ver. está a exigir a dilação 
probatória, em principio. a meu ver. incompativel com o provimento liminar deferido. A r. 
decisão agravada, juntada por cópia-b t1s. 363/371 daqueles autos, vem bem fundamentada. 
mas nlo deixa de apontar para o fato de que ''(. .• J Há n0 tllltos s"bstanciosa argumentllf60, 
,;tnlttu1m14 indusiw. as laudo antropológico ( unilateral, pois doborado fora da crivo do 
ctmâ'lulitórlo) q,u indka o local a,mo """" de poss« indlgena até l9J3: mas há também 
prowJ doclunmtal ú propriedaü t/1)$ requerentes, por sucesJlo dominlal, datk 1926. 
sendo que ata ne,am ma posse indígena, e a poss~ d.os mesmos ( dos requel"ellt~) até 
1111.ta Ja lnvtUlo, , p6.blic4 e notcnia, provada por docum6.tos e admitida, pelos próprios 
fndúJ.s, pelo MPF e pela JIUNAI. (.~" (fls. 371 .. do AI). 
Ora, vê-se que há ao menos prova indiciária de que as terras em litígio consistem em áreas 
indígenas. O exame mais aproiundado do acerto da decisão ae;mvad.a, entretanto, não pode ser 
subtraido ao seu juizo natural, o eminente Relator do feito. 
Entretanto, e em caráter de urgência., tenho que a ausêncii de infonnações, requisitadas nos 
autos do Agravo de Instrumento interposto pela FUNAI, no qual se requereu a suspensão da 
decisão agravada, indica como medida de maior cautela se aguarde o provimento jurisdicional 
a ser proferido pelo Relator do feito. O imediato cumprimento da liminar. com possível uso de 
força policial, antes que o Tribunal se manifeste sobre a legalidade da decisão agravada é, no 
mlrumo, temermo, tomando sem objeto o recurso já inte,posto. . , _ . • / 

~·--- 



. 
POOER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REOIONAL ,EOERAL OA 31 REGIÃO 

Pdo exposto, concedo a Hmln11r, pan1 suspender a detennln1~0 de deaocupa~o 
imediata do Imóvel, até decisão a w proferida pelo eminente Desembargador Federal 
Theot6nio Co~ Relator do Aaravo de Instrumento n, 1999.03.00.054919-2. e. por 
prevenção, deste feito, quando do retomo de S. Exa. das férias regimentais. 
Nesse periodo. deverá a FUNAI providenciar a. prova pericia] pela qual protestou. 
Comunique.se imediatamente ao Juízo 'a quo' e à FUNAI. 
Regularize a FUNAI a inicial, com a juntada do original e de cópias para a ciiação dos réus. 
Traslade-se cópia desta decisão para 011 autos do Agravo de Instrumento referido. 
Jnt.Publ.Com. 
Slo Paulo. 30 de dezembro de 1999 ' 

Desembargadora 
no ex"'treíei• da..f. 

trai S)'lvia' Stei 
d8ncia 
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Fac-simile n. 0 J:Jj IGAB Brasilia, 30 de dezembro de 1999. 

Da : Gabinete da Presidência da FUNAI 

Para : Senhor WILSON MATOS DA SILVA 
Chefe do Núcleo de Apoio da FUNAI em Dourados/MS 

Fax n.0 (67) 421-6997 

' 

Senhor Chefe, 

Apraz-me encaminhar a Vossa Senhoria, para conhecimento e 
providências pertinentes, a anexa cópia da Medida Cautelar nº 1999.03.00.062669-l, 
proferida pela eminente Desembargadora Federal SYL VIA STEINER no exercício da 
Presidência do Tribunal Regional Federal da 3' Região em São Paulo/SP, atinente à 
suspensão de determinação· de desocupação imediata do imóvel denominado Fazenda 
Brasília do Sul, localizada no município de Juti/MS. 

Atenciosamente, 

e o 

mA:f(t'.Y! •. , •• 


