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DONATO ALVES DA SILVA, DULCICLEIA SOUZA DE OLIVEIRA, ECICLEUDO 
FEIROSA DA SILVA, EFRAZIO DE TAL, ELIETE CLAUDIO DA SILVA, ELIEZIO VIEIRA 
DE ARAUJO, EUFRASIO NOGUEIRA BEZERRA, FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, 
FRANCISCO ALVES DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA FERREIRA, 
FRANCISCO EDIMAR DA SILVA FERNANDES, FRANCISCO FERREIRA DE LIMA, 
FRANCISCO JULIO LIMA DE SOUZA, FRANCISCO MARTINS DA CONCEICAO, 
GERAL FERREIRA DE SOUZA, HEDILEUDO ASSUNCAO MARQUES, JAIL DE LIMA 
SANTOS, JAILSON DE LIMA SANTOS, JAILTON DE LIMA SANTOS, JARMISILVA DE 
LIMA SANTOS, JO LIMA DA SILVA, JOSE ILSON CABRAL DE LIMA, JOSE 
MAGALHAES COSTA, JOSE RAIMUNDO, JOSE RAIMUNDO FERNANDES, JOVES 
GONCALVES PEREIRA, LIBIO MENDES ARAUJO, MACAXEIRA, MARIA BASILIO DA 
SILVA CONCEICAO, MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DA SILVA, MARIA DE 
OLIVEIRA LIMA, MARIA EDNA DA SILVA, MEIRES SILVA DE LIMA, OZANIRA LIMA 
DA COSTA, PEDRO FERREIRA DE LIMA, PELE, PEREGRINO PONTES DA ROCHA, 
RAIMUNDA NONATA DA SILVA, RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA, RODINEY 
PEREIRA DE OLIVEIRA, RONALDO DUARTE, RONALEUDO CHAGAS 
NASCIMENTO, RUTH NUNES GANUM, SAMARA DO NASCIMENTO LEMOS, 
SEBASTIANA MENDES BASILIO, SINVAL NOGUEIRA GALVAO, TEL, TEOCLEUDO 
FEITOSA DA SILVA, TEODORICO DA SILVA, TEOFILO VAIS DA SILVA, VALDECY DA 
SILVA LIMA, WILSON DE TAL

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Reintegração de posse ajuizada pela  Fundação Nacional do 

Índio  (FUNAI) em  face  de  José  Raimundo  e  OUTROS,  objetivando,  em  síntese,  a 
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expedição de mandado de manutenção/reintegração de posse, com a imediata retirada dos 

invasores das terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas.

Aduz a Autora (FUNAI) que a localidade referida no pedido e causa de pedir, em 

especial  a  região  de  Aldeia  São  Paulino,  é  terra  tradicionalmente  ocupada  pela  etnia 

Jaminawa, estando em curso o processo de demarcação da área, cuja conclusão estaria 

próxima, conforme informação técnica nº 39/CGID/2012. Ressalta, ainda, que os ocupantes 

irregulares da Terra Indígena referida sequer exercem posse (na sua acepção técnica), mas 

mera detenção ilegítima, de modo que não lhes podem ser conferidos os direitos inerentes 

à posse em sentido estrito.

Manifestação da Coordenadora Regional da FUNAI, acostada à peça inicial, em Rio 

Branco/AC (fls. 20-v/21-v), na qual afirma que, em visita à região entre os dia 18 e 23 de 

junho de 2012, foram identificados vários problemas de compra e venda de propriedades, 

abertura de áreas de mata prima para implementação de pastagem, abertura de um ramal 

interligando a propriedade do Sr. Tel (proprietário da Nossa Ótica em Sena Madureira) à 

sede do município de Sena Madureira-AC, relatos de discriminação e preconceito racial e  

ameaça de mortes por parte dos moradores vizinhos à aldeia São Paulino que se dizem 

proprietários das terras.

Há,  segundo a  FUNAI,  um clima de  medo e  insegurança  quanto  ao  futuro  da 

comunidade indígena nos relados dos indígenas da aldeia São Paulino e eles questionam 

onde poderão plantar seus roçados este ano, uma vez que as áreas usadas até então estão 

sujeitas  a  freqüentes  inundações,  tendo eles  perdido praticamente  todas  as  plantações 
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como a última alagação e as áreas mais elevadas que seriam adequadas para o plantio 

encontram-se ocupadas pelos não indígenas que se dizem proprietários.

O povo indígena Jaminawa, do Estado do Acre, produziu carta, por meio da qual 

exige a demarcação de suas terras, conforme consta às fls. 24-v/27-v.

Anexou  a  Autora  cópia  do  processo  administrativo  nº  08620.002305/2004  e  da 

Informação  Técnica  nº  39/CGID/2012,  descrevendo  o  procedimento  de  demarcação  da 

Terra Indígena Jaminawa, cujo início se deu com a publicação da Portaria nº 829/PRES, de 

30 de junho de 2004.

De acordo com os documentos anexados, os estudos teriam sido concluídos em 

2005. Constatou-se, todavia, após protestos dos indígenas, que referido estudo não atendia 

à reivindicação daquele povo.

Há parecer do Coordenador da CDA, para quem a Terra Indígena Awaretê (nome 

em língua indígena da Terra Indígena Jaminawa da Colocação São Paulino) é uma terra 

tradicionalmente ocupada por aqueles índios e como tal deve manter o seu processo de 

regularização  fundiária.  Em  razão  desse  fato,  deverá  ser  constituído  novo  grupo  de 

trabalho (GT).

Há,  ainda,  anexo  à  inicial,  o  Ofício  nº  222/2012/GAB/CRRB/FUNAI/AC,  o  qual 

encaminha  relatório  detalhado  da  visita  dos  técnicos  da  FUNAI  a  Terra  Indígena  em 

discussão.

O MPF apresentou parecer às fls. 52/57, onde requer concessão de liminar, em juízo 

provisório;
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Decisão  às  fls.  59/67  determinando  a  imediata  retirada  dos  invasores  que  se 

apresentam  como  proprietários  de  terras  de  metragem  superiores  a  50  hectares, 

mantendo-se apenas as comunidades tradicionais e os pequenos produtores. Determinou-

se,  também,  a  imediata  proibição  de  entrada  de  outras  pessoas  na  área,  a  contar  da 

decisão.  Por  fim,  restou  consignado  que  a  circulação  excepcional  de  terceiro  na  área 

somente poderia ocorrer mediante expressa autorização judicial.

Manifestação da União às fls. 102/103 requerendo o seu ingresso na qualidade de 

assistente litisconsorcial do autor.

Petição  de  Ronaldo  Duarte  de  Barros  informando  a  interposição  de  Agravo  de 

Instrumento às fls. 203/222.

Manifestação do MPF às fls. 336/337 requerendo a determinação de novas medidas 

no intuito de dar pleno cumprimento à decisão anteriormente proferida.

Decisão às fls. 343/344 acatando o pedido ministerial.

Decisão às fls. 415/420 determinando a retirada dos ocupantes do território que é 

objeto da presente demanda.

Informação acerca do cumprimento do mandado de reintegração de posse às fls. 

509/513.

Manifestação  do  MPF  às  fls.  515/515-v  requerendo  a  extinção  do  processo  sem 

resolução do mérito, tendo em vista a perda superveniente do objeto.

Manifestação da FUNAI às fls. 520/523 requerendo o julgamento antecipado da lide.

Nova manifestação do MPF às fls. 653/654 requerendo o julgamento definitivo do 
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feito para que se possa garantir a segurança jurídica aos envolvidos no conflito.

Contestação apresentada às fls. 693/712.

Decisão às fls. 806/807 ratificando a inexistência de nulidade nas citações por edital 

e abrindo a fase de alegações finais.

Alegações finais do MPF às fls. 817/818 requerendo a extensão da decisão final para 

abranger as áreas de caça tradicionais dos indígenas, sob posse de Ronaldo de Castro, nos 

termos  em  que  apresentadas  no  Ofício  nº  210/2016/GAB/CR Alto  Purus/FUNAI/AC  e 

anexos.

É o relatório necessário. DECIDO.

Adoto como razão de decidir a fundamentação exarada pela Juíza Titular da 1ª Vara 

Federal  de  Manaus,  DRA.  JAIZA MARIA PINTO  FRAXE,  quando  da  apreciação  da 

medida antecipatória, tendo em vista a abordagem suficiente e pormenorizada de toda a 

matéria posta à apreciação deste Juízo.

De início,  trago à  recordação que as  Terras Indígenas  (TI),  de  acordo com o  

sitema jurídico constitucional brasileiro, são de propriedade da União, destinando-se à  

posse permanente dos índios, aos quais cabe  o usufruto exclusivo das riquezas do  

solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. 

A territorialidade indígena, intrínseca ao conceito relacionado à posse das terras  

ocupadas,  reflete  o  vínculo  pacífico  e  milenar  que  essas  populações  possuem com o  

território, entendido este como um dos elementos formadores da identidade dos povos  
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tradicionais.

Importante recordar que, para Orlando Villas Boas, os povos tradicionais, em  

especial os indígenas, não são selvagens ou violentos. No livro Xingu: os índios e seus  

mitos, o Autor afirma que, em mais de 40 anos de sertanismo,  nunca viu um índio  

discutir com outro, que eles vivem em sociedades pacíficas e equilibradas, que  

lá ninguém tem fascínio pelo poder e pela riqueza e que o chefe, na verdade, é  

um  velho  e  suave  conselheiro.  Na  sua  opinião  (e  eu  adiro  a  ela),  toda  a  

estabilidade  tribal,  toda  a  coesão  está  assentada  num  mundo  mítico.  E  o  

território é o mais significativo vínculo entre o indígena e sua cultura.

No  ponto,  adiro  à  Geografia  humanística,  para  quem a  tradicionalidade  e  o  

vínculo com a terra (chamado pela doutrina de Yi-Fu Tuan como Topofilia1), traduz de  

forma objetiva e subjetiva  o conjunto dos sentimentos de apego das pessoas ao  

ambiente  natural  ou  construído  onde  habitam,  sendo  tais  sentimentos  

proporcionais ao tempo vivido e experienciado por ele próprio e por todos os  

seus ancestrais.  Ora,  topus é uma palavra grega que significa lugar, enquanto filo  

significa amor, amizade, afinidade.  

O geógrafo acima referido (sino-americano, professor aposentado e emérito de  

1   TUAN, Yi-Fu. Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: Difel, 1983. E Topofilia: um 
estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. São Paulo: Difel, 1980.
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Wisconsin,  em  Madison-USA)  se  propôs  a  estudar  e  demonstrar  os  elementos  

universais das percepções e valores sobre o ambiente por vários caminhos, em especial  

como  identificar  as  respostas  psicológicas  comuns  a  todas  as  pessoas  (derivadas  da  

evolução biológica e da estrutura básica do cérebro) e depois mostrar que os mesmos  

tipos  de  respostas  se  manifestam na cultura  dos  povos.  Daí  que  a  tradicionalidade  

inerente  às  populações  indígenas  já  está  jurídica  e  cientificamente  demonstrada  e  

justificada, não cabendo argumentar contrariamente à sua validação.

Impossível, portanto, deixar de constatar o que afirmou o MPF, ou seja, que a  

identificação das populações indígenas com seu território é essencial não apenas para a  

estabilidade  de  suas  habitações,  mas  sobretudo  para  o  exercício  das  atividades  

produtivas e para as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos,  

costumes  e  tradições.  Daí  porque  a  Constituição  Federal  reconheceu  como  nulos  e  

extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o  

domínio e a posse das terras indígenas, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias  

derivadas da ocupação de boa fé (o que, por ora, não existe nos autos).

Realizado, pois, um breve histórico sobre a posição atodata por esta Magistrada a  

respeito das terras indígenas e sua significação multidisciplinar, passo a apreciar o pleito  

liminar formulado pela FUNAI, em nome da etnia JAMINAWA.  

Com a razão o MPF, cujo trecho inicial do Parecer merece ser transcrito, por  

sua perfeita sintonia com a questão multidisciplinar que envolve a temática dos direitos  
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indígenas  na  modernidade,  onde  o  argumento  jurídico  deve  ser  agregado  aos  

argumentos da Antropologia, da Sociologia, da História e da Geografia, a fim de que o  

resultado do conflito aponte uma solução pacífica e viável, compatível com o sistema  

jurídico e com a lógica das relações sociais e antropológicas que envolvem o ethos das  

populações tradicionais.

Disse o Órgão do MPF e eu reproduzo: 

A Constituição da República de 1988 foi inovadora no tratamento da matéria  

indígena justamente porque rompeu com o paradigma assimilacionista e integracionista  

antes reinante para a construção de uma visão multicultural e pluriétnica das relações  

sociais. A Convenção nº 169/OIT, de 1989, segue a mesma linha, rompendo com a a  

concepção anteriormente veiculada pela Convenção nº 107/OIT. 

Nesse sentido, deve-se destacar o disposto nos artigos 215, 216, 231 e 232 da lei  

fundamental,  os  quais  superam a  visão  hegemônica  atrelada  a  um modelo  ideal  de  

sujeito de direito (homem, branco, possuidor, adulto, heterossexual etc) para reconhecer  

as diversas manifestações culturais da sociedade brasileira,  as quais abrangem, entre  

outros, os povos indígenas, as comunidades quilombolas e demais povos tradicionais.

Esse  novo  paradigma  insere  os  direitos  dessas  comunidades  no  campo  dos  

direitos  fundamentais,  de modo que a  proteção dos  diversos grupos que compõem a  

identidade nacional visa assegurar-lhes, em último grau, a dignidade humana, tendo em  

vista o ideal emancipatório – de autodeterminação - que subjaz a esta nova concepção.
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É  nesse  contexto  que  deve  ser  lida  a  previsão  constante  do  art.  231  da  

Constituição,  segundo  a  qual  são  reconhecidos  aos  índios  sua  organização  social,  

costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que  

tradicionalmente  ocupam,  competindo  à  União  demarcá-las,  proteger  e  fazer  

respeitar todos os seus bens.

Assim,  importante  destacar  que  a  Constituição  da  República  Federativa  do  

Brasil  de 1988 corrigiu uma falha do sistema jurídico ao finalmente trazer expressa  

previsão constitucional para um direito que preexiste à norma. De acordo com art. 231,  

§  1º  da  CF,  são  terras  tradicionalmente  ocupadas  pelos  índios  as  por  eles  

habitadas  em  caráter  permanente,  as  utilizadas  para  suas  atividades  

produtivas,  as  imprescindíveis  à  preservação  dos  recursos  ambientais  

necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural,  

segundo seus usos, costumes e tradições.

Especificamente quanto à Terra Indígena Jaminawa, constato pelos documentos  

que  acompanham  a  incial,  que  desde  2004  a  União  já  iniciou  o  processo  de  sua  

demarcação. Concluídos os primeiros estudos antropológicos da área, ainda não ocorreu  

a  sua  homologação  por  Decreto  em  virtude  de  protestos  realizados  pela  própria  

população indígena Jaminawa, que pretende ampliar a área identificada. 

Portanto, quanto à área que estaria por ora sendo ocupada irregularmente por  
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terceiros  estranhos  à  população  indígena,  não  há  controvérsias  de  sua  identificação  

antropológica como sendo terra indígena. Apenas sua eventual ampliação está sendo  

discutida, a fim de que a formalização seja concluída.

Por último, está igualmente correto o MPF ao apontar que a desintrusão  

ora pretendida é medida proporcional, adequada e necessária, sobretudo diante  

da  constatação  inegável  de  que  os  invasores  (não  pertencentes  a  qualquer  uma das  

populações  tradicionais  amazônicas)  são  proprietários  de  grandes  extensões  de  

terras,  superiores  a  50  (cinquenta)  hectares,  sem qualquer  (justo)  título  válido  

diante  do  ordenamento  jurídico.  Acrescente-se  que,  por  interpretação  analógica  ao  

contido do art. 191 da Constituição da República Federativa do Brasil, a permanência  

dessas  pessoas  na  área  é  claramente  ilícita  no  aspecto  civil-constitucional  (e  

possivelmente também no penal, a justificar abertura de inquérito policial para apurar  

autoria e materialidade).

Todos os parágrafos acima demonstram o fumus boni juris, enquanto o risco de  

ineficácia  da  medida  (se  tomada somente  com a  Sentença)  pode  ser  identificado  na  

tentativa dos  invasores (inerente à  propria  intrusão)  de  descaracterizar,  com uso da  

força, a relação milenar existente entre a população indígena Jaminawa e seu território,  

quebrando a condição de tradicionalidade e convivialidade até aqui existente. O dano  

decorrente  dessa  ruptura  é  absolutamente  incalculável  e  irrecuperável,  como  já  

aconteceu com várias outras etnias2 que habitavam o país. Sua cultura, rituais e outros  

2 Grupo Aimoré; os Caeté; os Deni; os Carijó; os Goitacá; os Tabajara; os Temiminó; os Tamoio; os Tupinambá, dentre  
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elementos integradores da tradição desapareceram completamente, arrancando parte da  

identidade do Brasil e sua história, a qual nunca mais se poderá recuperar, exceto por  

fragmentos de registros arqueólogicos que possam vir a ser buscados no futuro.

No caso dos Jaminawa, nem mesmo ao kuarup eles poderão recorrer, vez que tal  

ritual é característico de outro povo, o Xingu. Desse modo, a mitigar as consequências  

trágicas das invasões à terra indígena, resta-nos a única certeza; a de que a Justiça, ao  

Sentenciar, não dirá que  os mortos não reviverão mais quando se fizer Kuarup.  

Simplesmente não haverá kuarup:

Mavutsinim, o primeiro homem, o antepassado dos índios do Xingu, queria que  

os  seus  mortos  voltassem à  vida.  Foi  para  o  mato,  cortou três  toros  da madeira  de  

Kuarup,  levou  para  a  aldeia  e  os  pintou.  Depois  de  pintar,  adornou  os  paus  com  

penachos,  colares,  fios  de  algodão  e  braçadeiras  de  penas  de  arara.  Feito  isso,  

Mavutsinim mandou que fincassem os paus na praça da aldeia, chamando em seguida o  

sapo-cururu e a cutia (dois de cada), para cantar junto dos Kuarup. Na mesma ocasião,  

levou para o meio da aldeia peixes e beijus para serem distribuídos entre o seu pessoal.

Os maracá-êp (cantadores), sacudindo os chocalhos na mão direita, cantavam  

sem  cessar  em  frente  dos  Kuarup,  chamando-os  à  vida.  Os  homens  da  aldeia  

perguntavam a Mavutsinim se os paus iam mesmo se transformar em gente,  ou se  

continuariam sempre de madeira como eram. Mavutsinim respondia que não, que os  

outros. Fonte: Instituto Socioambiental - ISA
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paus de Kuarup iam-se transformar em gente, andar como gente e viver como gente  

vive. Depois de comer os peixes, o pessoal começou a se pintar, e a dar gritos enquanto  

fazia isso. Todos gritavam. Só os maracá-êp é que cantavam. No meio do dia terminaram  

os cantos. O pessoal, então, quis chorar os Kuarup, que representavam os seus mortos,  

mas Mavutsinim não permitiu, dizendo que eles, os Kuarup, iam virar gente, e por isso  

não podiam ser chorados. Na manhã do segundo dia, Mavutsinim não deixou que o  

pessoal visse os Kuarup. "Ninguém pode ver", dizia ele. A todo momento, Mavutsinim  

repetia isso. O pessoal tinha que esperar. No meio da noite desse segundo dia os toros de  

pau começaram a se mexer um pouco. Os cintos de fios de algodão e as braçadeiras de  

penas tremiam também. As penas mexiam como se estivessem sendo sacudidas  pelo  

vento. Os paus estavam querendo transformar-se em gente. Mavutsinim continuava  

recomendando ao pessoal para que não olhasse. Era preciso esperar. Os cantadores — os  

cururus e as cutias — quando os Kuarup começaram a dar sinal de vida cantaram para  

que se fossem banhar logo que vivessem. Os troncos se mexiam para sair dos buracos  

onde estavam plantados, queriam sair para fora. Quando o dia principiou a clarear, os  

Kuarup do meio para cima já estavam tomando forma de gente, aparecendo os braços, os  

peitos e a cabeça. 

A  Mavutsinim  continuava  pedindo  que  esperassem,  que  não  fossem  ver.  

"Espera... espera... espera", dizia sem parar. O sol começava a nascer. Os cantadores  

não paravam de cantar. Os braços dos Kuarup estavam crescendo. Uma das pernas já  

tinha criado carne. A outra continuava pau ainda. No meio do dia, os paus começavam  
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a virar gente de verdade. Todos se mexiam dentro dos buracos, já mais gente do que  

madeira. Mavutsinim mandou fechar todas as portas. Só ele ficou de fora, junto dos  

Kuarup.  Só  ele  podia  vê-los,  ninguém  mais.  Quando  estava  quase  completa  a  

transformação de pau para gente, Mavutsinim mandou que o pessoal saísse das casas  

para gritar, fazer barulho, promover alegria, rir alto junto dos Kuarup. O pessoal, então,  

começou a sair de dentro das casas. Mavutsinim recomendava que não saíssem aqueles  

que durante a noite tiveram relação sexual com as mulheres. Um, apenas, tinha tido  

relações. Este ficou dentro de casa. Mas não agüentando a curiosidade, saiu depois. No  

mesmo instante,  os  Kuarup pararam de  se  mexer  e  voltaram a  ser  pau  outra  vez.  

Mavutsinim ficou bravo com o moço que não atendeu à sua ordem. Zangou muito,  

dizendo: "O que eu queria era fazer os mortos viverem de novo. Se o que deitou com  

mulher não tivesse saído de casa, os Kuarup teriam virado gente, os mortos voltariam a  

viver toda vez que se fizesse Kuarup." Mavutsinim, depois de zangar, sentenciou: —  

Está bem. Agora vai ser sempre assim. Os mortos não reviverão mais quando se fizer  

Kuarup. Agora vai ser só festa. Mavutsinim depois mandou que retirassem dos buracos  

os toros de Kuarup. O pessoal quis tirar os enfeites, mas Mavutsinim não deixou. "Tem  

que ficar assim mesmo", disse. E em seguida mandou que os lançassem na água ou no  

interior da mata. Não se sabe onde foram largados, mas estão até hoje lá, no Morená3.

Quanto ao pedido apresentado pelo Órgão Ministerial às fls.  817/818, de extensão 

3 VILAS BOAS, Orlando e Cláudio. Xingu: os índios e seus mitos.
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da decisão final para abranger as áreas de caça tradicionais dos indígenas, sob posse de 

Ronaldo de Castro, nos termos em que apresentadas no Ofício nº 210/2016/GAB/CR Alto 

Purus/FUNAI/AC e anexos, entendo que o momento processual – alegações finais – já não 

mais permite a ampliação objetiva da causa, isso porque o próprio NCPC estabelece que os 

aditamentos e as alterações dos pedidos só podem ocorrer até a fase do saneamento (art. 

329, II, NCPC).

Ante  o  exposto,  julgo  PROCEDENTE o  pedido  formulados  na  inicial,  com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para determinar a retirada dos 

invasores do território que é objeto da presente demanda, qual seja, “partindo-se do ponto 

de nome interdito1, cujas coordenadas são 8º56'9.93”S68º37'5275”O, coincidente com a foz 

do Igarapé Arara, segue-se uma linha seca em direção sudoeste até o ponto intedito 2,  

cujas  coordenadas  são  8º57'25.90”S  68º38'54.46”O,  de  onde  parte  outra  linha  seca  em 

direção sudeste até o ponto interdito3, cujas coordenadas são 8º58'23.83”S68º36'17.75”O, 

concidente com a foz do Igarapé Preto, seguindo-se deste ponto pela margem direita do 

rio Puros até o ponto interdito1”. Ato contínuo, deve ser assegurada a posse dos povos 

indígenas na respectiva área, impedindo que novas turbações/esbulhos ocorram.

Registro  a  necessidade de  se  assegurar  o  livre  acesso  do  povo  Jaminawa  à área 

constante das coordenadas acima, o que deverá ser garantido com o estabelecimento de 

marcos e delimitada, pela FUNAI, com o apoio da Polícia Federal.

Condeno  os  Réus  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  dos  honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). 
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Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Interposta  eventual  apelação,  intime-se  a  parte  contrária  para  apresentar 

contrarrazões e remetam-se os autos ao TRF da 1ª Região.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Manaus, 17 de janeiro de 2018 

(assinado digitalmente)

LINCOLN ROSSI DA SILVA VIGUINI

Juiz Federal Substituto da 1ª Vara Federal de Manaus
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