
Ao Dr. JÚlio M. G. Gaiger 

Presidente da FUNAI 

São Paulo, 24 de dezembro de 1996 

Senhor Presidente 

Ref. Benfeitorias na Reeerva Indígena Kadiuéu 

Faço remissão à minha correspondência de 26 de novembro Último 

a respeito da necessidade de vistoria da:!5 epigrafadae. 

Conseguimos desde então, junto ao Tribunal Regional Federal da 

3ª Região, em São Paulo, uma vez que os detalhee não figuram 

no computador a cujo terminal usualmente recorremoe em Campo 

Gande MS, o inteiro teor do Despacho denegatório de Admissibi 

lidade lavrado Pelo Vice-Presidente desse Tribunal no Recurso 

Especial referente a uma das fazendas da Reserva, cuja cópia 

se encontra em anexo. 

Baseia-se o Despacho no ponto 2 do Acórdão, que havia sido pro 

ferido à unanimidade 

r - Descabe a invocação do direito de retenção, se o feito 

tem por escopo a de!ocupação de imovel dominial ou de 

''terras tradicionalmente ocupadas pelos Índiosn • 
• 

Já havíamos argumentado no mesmo sentido, embora com outras P!. 

lavras, junto aoe Juízes Federais em Campo Grande : a retenção 

é uma forma de ocupação, e como tal tambem é proibida pelo§ 

6Q do Art. 231 da Constituição. 

. - , - , II - A indenizaça~ far-se-a por açao propria. 
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N , - I - A redaçao desse trecho do acordao, taxativa qomo e, nao me 

parece deixar dúvidas quanto à opinião, maie uma vez unâni 

m~dos Juizes, de 2ª'in•tância bem entendido, favoravel ao 

cabimento do direito à indenização pelas benfeitoriae. 

-- 
O trecho I parece explicar a devolução em massa dae fazendas, 

já comunicada pela ACRIVAN com respeito a 39 dela~; eeu reco 

nhecimento preliminar está em curso, e já revelou as surpre 

sas mencionadas na carta ao Coordenador do GT, Wagner Sena, 

de 16 do corrente. 

Soubemos que, inicialmente,os associados da ACRIVAN queriam 

devolver todas as fazendas até o dia 12 de novembro Último, 

data em que terminava o semestre de arrendamento, mae que, 

por insistência do Sr. Nildo Alv.es de Albres, que é o arren 

datário que ocupa a maior área na Reserva, a ACRIVAN reeol 

veu comunicar oficilmente que devolveria as fazendas restan- 
, ; ' 

tes ate o dia 12 de maio de 1997, quando vencera o semestre 

eubeequente. 

O trecho II" reforç& a necessidade que sublinhei na correspo!!_ 

dência, sempre de 26 de novembro Último, de se proceder, 

o quanto antes, à vistoria "ad perpetuam rei memoriam" das . ••... 
benfeitorias deixadas, bem como dos posslveis danos ambien- 

~' lembrando que a ação prÓpria,a que se refere o acórdão, 

pode eer proposta até 5 anos contados da efetiva desocupação, 

quando não haverá mais nada para provar contra as reivindica 

çÕea dos pecuàristas _gue, ee mantiverem a proporção em rela 

ção ao alegado quanto à Fazenda Santo Antonio do Nabileque, 

deverão atingir uma cifra em torno de 5 ~ilhÕes de Reais. 

O Sr. Nildo está disposto a formalizar a devolução de 2 fa- 
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zendas, Baia do Limoeiro e Ipanema, e, se não houver objeção 

por parte dessa Presidência, vamo~ eubmeter-lhe, no início 

de janeiro próximo, minuta de Termo de Rescisão, a ser homo 

logado em juizo, em que desiste categoricamente de possivel 

direito a indenização -por benfeitoriaa, contra quitação de 

aluguéis atrazados e por .possíveis danos ambientais. 

Por ser o Sr. Nildo pessoa ·de grandes .recureos e conhecida 

independência entre oe associados da ACRIVAN, bem como no 

campo polftico, pois acaba de ser eleito ·Prefeito'da cidade 

de Anastácio, temos esperança de poder criar um precedente 

favoravel para.a formalização da entrega de cada uma dae fa 

zendas ocupadas por sócios da ACRIVAN. 

Nem porisso d~vemos r~tard~r os _esforços nem o empenho nas 

vistorias, mesmo para ~riar uma posição de força na negoci~ 

ção da formalização de cada entrega. 

Reitero a disposição de, tão logo seja convocado, participar 

de uma reunião a respeito do assunto, de interesse princi 

palmente da FUNAI e da União. 

Atenciosamente 

Alain e. E. Moreau 
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PODí:R JUDICIÁRIO 
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