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Cui a.bá, 12 d e fevereiro de 1.99 3 

Por gentile~a queira nos devolver a c~pia ane~a 

devidamente protocolada para o seguinte endereço: 

r 

Dr• Waldemar Ferreira Duarte 
Avenida General Vale, 321 - 13i andar - sala 
1.301 - Bd.ificio Marechal Rondon 

· 78.060 - Cuiabi - Estado de Kato Grosso 

Grato. 

Camil-o Carlos Ób:i.ci··---- 

~ 
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EXCELtNTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO DA JUSTIÇA. 

BRASÍLIA - DF 

CAMILO CARLOS ÔBICI, brasileiro, casado, 

agrimensor e agricul~or, portador da cédula de identidade RG nº 

830.330/SSP/PR e do CPF nQ 063.152.249/20, residente e domici- 

liado à Rua Garcia Neto~nQ450, no Jardim Petrópolis, nesta ci 

dade_e comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, que esta subs 

creve, vem, com a devida vênia e merecido acatamento a presença 

de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue: 

1. Em decorrência da Portaria PP/3.544, 

do Senhor Presidente da Fundação Nacio- 

nal do 1ndio - FUNAI -, datada de 19 de outubro de 1.987, que - 

teve como objetivo a interdição de diversas áreas pertencentes 

aos municípios de Juina, Diamantino e Vila Bela de Santíssima 

Trindade, no Estado de Mato Grosso, para as providências expos 

tas na referida Portaria; o Requerente, acabou por ingressar - 

com uma Ação de Manutenção de Posse junto à Justiça Federal em 

Cuiabá, Estado de Mato Grosso. 

1. MenciGnada ação possessória .visando 

defender os interesses e direitos adqui 

ridos do ora Suplicante, é movida contra a FUNAI e a UNIÃO 

FEDERAL, cujo processo recebu o nQ 89.058 - 6 e está tramitan 

do pela lê Vara da Justiça Federal de Cuiabá/MT, conforme 

comprova pela inclusa certidão. 
se - 
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3. O Requerente é possuidor e proprie 

tário de uma área de terras com l':!,'/~-- 

187. 495, 70 ha., denominada de"GLEBA SÂO JORGE", localizada - 

no atual município de Campo Novos dos Pareeis, antes perten- 

cente ao município e comarca de Diamantino, hoje comarca de - 

Tangará da Serra; situando-se entre os paralelos l2Q24'33'' e 

12Q54'32" e me:fidiano 58Q30'43", confrontando em dois de 

seus lados com os rios Juruena e Sapezal. 

4. O local onde é posssuidor da referi 

da á re a de terras I a li GLEBA SÃO JORGE" 

jamais foi região de aldeias ou perambulações indígenas, haja 

visto que a própria Sª Delegacia Regional da Funai, com sede 

em Cuiabá, respondendo a indagação do Requerente, com o ~Ofí 

cio nº 015/85, datado de 30 de janeiro de 1.985, confirmou - r 

aquela situação, ou seja, a inexistência de perambulação e al 

deamento indígena, cópia do Ofício em anexo. 

5. Para confirmar ainda mais a ausen7 

eia dos sílvicolas na referida Gleba, 

e o Ofício acima, consta do Parecer correspondente a Àrea In 

dígena Salumã (preparação de mate~ial e Parecer para o GT 88. 

118/83), datado de 18 de outubro de 1.985, a mesma afirmação, 

ou seja, d~ que não há a presença de silvícolas, de sítios sa 

grades, de perambulação indÍgena e mesmo dos Nambikwara, que 

segundo os levantamentos dos sertanistas e técnicos, nunca - 

ultrapassam ou atravessam o Rio Juruena, o que quer dizer 

que respeitam sua reserva, permanecendo tão sõmente do lado 

esquerdo do Rio Juruena. 

6. Estruturado nessas informações,de 

fontes idôneas, passou o Requerente a 

agilizar sobre as terras que já possuía, meios para o desen 

volvimento da mesma, abriu estradas pelo interior da mesma, 

quebrou cerrado, plantou, loteou e enfim procedu a urna infra 

estrutura, que chegou a gerar o início de um projeto de Agro 

vila, tudo conforme consta dos relatos constantes das cópias 

de requerimentos encaminhados ao Sr. E~~sidente da Funai e à 

Superintendência Executiva 2ª· do Estado de Mato Grosso, cu 

jos dizeres deixamos de repetir, mas que à presente anexamos 

xerox das mesmas, que fica fazendo parte integrante desta. 

Também as fotos anexas provam o refe 

rido relato. 



7. Após toda essa iniciativa do Regue- 

rente, dando desenvolvimento e coloniza 

çao a "Gleba São Jorge", foi surpreendido pela Referida Porta 

ria e ainda mais, com a presença de funcionários da Funai, que 

a partir dai- começaram a colocar placas, trazer indios.do ou 

tro lado do R~o, já que nunca estiveram à margem direita do - 

Rio Juruena e assim, propiciando a paralização do des~nvolvi- 

mento da referida Gleba, polo de domínio do Suplicante. 

( 

8. Em recente Portaria Interministe- 

rial do Gabinete desse Ministério, foi 

editada.,a Portaria 486; .datada de 11 de .setembro· dec I , 991, cu 

ja publicação verificou-se em 16 de setembro de 1.991, no Diã 

rio Oficial de União, homologando os limites propostos pela - 

referida Pdrtaria da FUNAI, e sua consequente demarcação. Não 

obstante a isto, não foi obedecida os termos do Decreto nQ 

94.945, não foram constatadas novas vistorias na região, não 

foi· obedecida2 a restrição da área estar "sub judice", confor 

me declarado nos autos do processo mencionado que cursa pela 

lª Vara da Justiça Federal de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. 

Também, não foi levado em conta os problemas sociais, econo 

micos da região, além de tudo, e mais grave ainda, a ausencia 

de indios na região, do lado direito do Rio Juruena, onde 

quer a Funa-i que a reserva Salumã venha abranger. Não foi le 

vado ainda em consideração a-posse do Requerente na área au 

sente de Índios, de sítios sagrados •.. e que atingiu parte - 

da área passeada, sem mais nem menos. 

.f'f'·. ·- 

( 
9. Observa-se do mapa incluso, elabora 

do pela própria Funai, onde está de- 

monstrado a área pretendida pela Funai e a ~rea pertencente - 

ao Requerente, através da legenda do mesmo, que na área do Re 

querente não há qualquer indicativo da presença de índios, is 

to é, à margem direita do Rio Juruena. Em contrapartida, vê 

se que do lado da margem esquerda a incidência de índios é 
grande. Tudo comprovando os termos da exposição acima. 

10. Face a essas circunstâncias e aten 

dendo-se ao disposto do§ 3º, do Art.- 

3Q do Dcreto nQ 94.945 de 23 de setembro de 1.987, e a prese~ 

te para requerer a Vossa Excélência um reestudo da área pro- 

posta pela FUNAI~ através da Portaria PP 3.544 de lQ de outu 

bro de 1.987, e levando-se em conta o aqui relatado, onde a 

questão social e econômica da região exige um novo estudo,de 

terminando a suspensão da execução da referida Portaria des- 



(Portaria) desse Ministério, uma vez que à margem direita - 

do Rio Juruena, onde situa-se as terras do Requerente, nunca 

houve a presença de silvícolas, ou qualquer outro fator que - 

indicasse a presença dos mesmos. A não ser agora, recentemen 

te, conforme aqui relatado, que funcionários da FUNAI começa- 

raro a trazer índios da outra margem do Rio Juruena, para dizer 

da existencia de indios na região, mas tudo isso não passa de 

um engodo· ..• 

Do exposto, espera seja a área de ter 

ras pertencente a Gleba são Jorge, que inclusive é fruto de - 
arrecadação por parte do Intermat, orgão do governo do Estado 

de Mato Grosso, seja excluída da referida reserva Salumã, por 

medida da mais inteira Justiça. 

Termos em que, 
r 

p. deferimento. 

' 
Cu í.abâ, 12 de fevereiro de 1. 9 9 3 

~-----:._:_~:; ----Camilo Carlos Obice - . I 

/ 

' 

OG 



e 
·~ •. -1i. 

~~;,._!j 
~ -~~ 
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r uM.ll ao N.>o ~ dt• l, IIJeo 
l.l~ISTERIO DO INTERIOR 
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• ._.,.-,.,.,\ ~I' ••• 1 •, r-• :..!'.';:t~ _:_:;~..,__, 

.•. 
O PRESIDENTE DA FUNOACao NACIONAL DO iNDIO-FUNAI, no 

uso das atribui~~es que lhe confere o art. 1. ·item VII da lei N. 
5.371. de 05 de dezembro de 1.967 e art. 7. do €Statuto da FUNOAÇ~O 
NACIONAL DO iNOIO-FUNAI. aprovado pelo decreto N. 92.470, ue 10 de 
ruar~o de 1.986, 

CONSIDERANDO que compete à FUNAI, na qualidade de 
Orgão Federal de Assistência às socied~des indígenas, assegurar a 
posse permanente das terras por elas habitadas. coo~orme dispBem os 
arti~os 23 e 25 da lei 6.001, de 19 de dezembro de 1.973, combinado 
com~ artigo 1. item I, alinea nb• da lei N. 5.371. de 05 de de~ernbro 
de (. 967 e com o art, so · 1. 1 tem .II, a l '{nea ''b'' do estatuto da F\lnda- .•. 

CONSIDERANDO que aos Índios é reconh~cido o direi lo 
de usu~ruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades 
existentes nas terras por eles babifadas* nos precisos termos do ar-~ 
tigo 196 da Constitui~âo FedEr~l; 

CONSIDERANDO que i dever d~ FUNAI promover a defEsa 
do loteress~ dos indlsenas~ prevenindo con~lltos com a sociedade en- t--- volYente~ 

' 
_ .. .._ .•...... 

CONSIDER.ANDO a e><i~t~ncla de 9rupos 1ndi9e11a5;. habi 
tantes desta ~rea que nio pos~uem suas ~erras ~emarcadas, sendo estas 
constantemente invadidas; 

CONSIDERANDO a ~ecessi~ade da tomada de rnedid~s de 
urgincia na jreaw que garantam os direitos dos grupos indígenas que 
nela habitam: 

CONSIDERANDO 
~AI/BSB/ 292/78, RESOLVE: 

ainda,, o contido no Proc. FU- 

·1 - INTERDITAR para ~lns de estudo~ e definição a á 
rea de terra localizada nos Munic(pios de ~uina, Olama11tino e Vila 
Bela da Santissima Trindade. Estado-do Mato Grosso. exc1uida a ~r€a 
da Estaçio Ecol~gica de lqu~r criada pelo ·Decreto No 86.061. ~e 
02/06/81. ~ub rc~pon~abilidade da SEMA -. co~ a se~u~••te delimita 
~aos: 

NORTE: Partindo do Ponto·01 de coordenadas geogr~ 
r J ca~ apre:: i aiadas 12 13 •24" S e 59 4:i • '42"' J,J9r1.. '.i i t uado no bordo d i - 
re1to da Rodovi;? ê:stad•Jal i~T-319. sent ído/.W 1 1ena/Jr.dna.. se:y•.ie pela 

,.. ., I ~: •.•• 1 
• 

C1 u .,: ! 1 .:;, •••••.•••.•• s, •.••••••• 
• •.•• , ••• , t r-• ,- ••.•..•..••. 

• tr "tJ ,...,.,;,,..,f"·• •• r 

-----· --·-·-- ------- ------ 
Of- . . •• , 
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FUNAI 

1 u1wL1t.kl 1'..11 • "'l&I., h•I• • 
I.CIWSHRIO DO INífl>IOR 

i,-,u:;~\~ -i,. .. 
I • \. • _/,.J,. 

~,~:.~/1 
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,, ~ 

m1~s111~, at:é 1:> Ponto 0'2,. de c oo r d en a d a s geográt·ícas aprc,::ímada~ 11 
41'08u Se 59 11•1au Wgr •• situado no Km 177,76 da referida rodovia. 
às margens do Rio Vinte e·urn d€ abril: daí. segue por uma Jjnha reta 
coru azimut€ € distincia aproximados de 172 19'00u e 19.071,.00.ruetrus,. 
.õi\té o ·Ponto 03;· d€ coorden,~das 9€0gráflcas apro:<imadas 11 51 '23" S e 
59 09•59u Wgr., situado prdximo a cabeceira ~e um Igarapi sem d~nomi 
na~~o: daí, segue por uma linha reta com a:imute e distincia apro:,i 
mados dE 117 18'00u € 27.908,.00 metros,. ati o Ponto 04,. de coordena 
das _geogr:..áf' i cus .apro"x i madas 11 58 •2t/' S e 58 56 '22" Gr.,. si t-1.J·ado na 
cabeceira·do Cci~rego Cauin~r~; daÍr seg~c por Yma linha reta Lom u~i 
mute e: distância .:.,pro,dmados de 90 00'00" e· 13 •. 300,.00_ me:tro!::iraté e, 

.. Pori·t-o ~0s /'"':de c_c1Qrd ena d a a, ·geogr:áf i c;as -apr-owi mad as -11 58 '29':;·..: S ~ 58 
49 '03" Wgr. ,. s I t •Jad o p,r ó :ti mo d il .c ab.e c e.i r.a do ..C ú ,~ r.e s o -lin a& !'..~U i.ná; daí r 

~égue:-por e s t e no sentido .ju!:ic\nte;, até-ª· coní'..luê.nc i.a com -o R..io ..J1 . rr u e+ 
na ,-no -Pont-o- ·06, de -c-oor-d crrací a s geogr.:.H· i e •. u, apro:{ i macias 12 02 "50"' 5 e 
58 36'38'! Wgr-.; dai, -~egu.e -pelo referido Rio,. no sentido J u s an t e , ate& 

. .:.-\ conf'luênciá com o Rio Papagaio, no Ponto 07,. de c o or-d eu ao a s geogré.-\...:. 
ficas apro:d~1adas 11 55 '18;' S e 58 27"'03" Wgr .• ; 

LESTE: Do Ponto 07,. segue PE.'lo Rio P.,w~,ga10, no 
1 

s~ntidu montante:, at~ o Ponto 08,. d~ coordenadas gcogr~fica& aproxi- 
madas·12 19'4j" Se 58 29'37ll Wgr., situado na ~dz do Rio Saueru1n~ 
c11J ("lgua Quente; "da'í. 'E,CglJE. P.or este, no sentido montante. até a c:on-·· 
f1uênc ia com o Córr~go Sap1::zal. n o Ponto 09,. dG.' coordenada5 geográfi 
cas aproximadas 12 25'42" Se 58 31'28" W9r.: daí, segue por ~ste. no 
s~ntido montante. ati a con~luincia di um Igarapi sem de~om,nacfio, no 

.,.s..--Ponto 1~. ,ue.cooruenau •. H, g~ogn:.i.ficas · z \pr·o::im •. -\das 12 34 '55" ~: -e- ~;o 
1,2 •. 27" lJ!:JI'.; di.\ Í r sc;,-~ue ,por· lllhd 1 i nii:"l ,~e:t a cum i:\:;: 1 mut 1;:. 11 d i !it ~u1c i .~ ,:\ 
r,ruH i 11rnuu1:> de :;_~37 07 ,·,}·l" e 1:;.•_,j02r00 mc~l• u s , al:!.: o Ponto 11. ilL 1·0,Jr- 

1 dt-?11,uia!:i 9erJ91~,it·ic,.\S .~pru:-:im,Hl.:\s i~"!.·10.';:~::3" B •-· ~-,M :;0717" Wgr_; s·itr.J . .t.t.ll:> 
n a e a b E=: e e , r a d e u III I g a r·a p é sem ú e II um i 11 ,.\ e, ;.i o • 

r- 

SUL : Do Ponto .11, h(~91.1C p~lu ]g •. u·.:wc·· ti(.;111 1h:111u111IH<.'\- 
~;·\\)7 110 •,,t11tido .iu s an r e , atli ::\ •,,Ui'\ c on f Lu êu c r a com o Rio .J1.ir1.u~11 •. -1.r ítü 
p O n t O 1 2 • ti C:' (:--4~ o I"' d E: l l e;\ d êl •;; Q e U 9 r ~ f 1 1. n. '.:i ,.\ p r: O!: 1 Ili e:\ 11 d !:í 1 ::: :J 0 ' 0 J " S C 'j 8 
J ~ • ri :j" l.J 1J 1 • ; d,\ Í ,. , •! 'J 1.! E P O r· ~· •; l: C' , 11 U ~-"~ 1 \ t· 1 11 o .J 11 , • \ 11 l \ r :\ l 1j , \ •- 1 H I f l 11 Í: 11 - 
C.Íi..\ L:Ulll o Hiu L:.-1.111,.u··,~ré, 110 Ponto 13, •h:· t.01.wtlclltHlc\'...; 'Jl"•.,9r.~f1, \!a :;.\p1·0- 

:dmi.-\(1ê'lS 1;1 1;..:,•:J7" S e !j8 !:i2',)7" Wyr.; dai. •:;r..·gu~ pur e u r c , 110 •;;1::11li<iu 
mont,a11lc, i\ll-~ u cn111-11,.à11t ii:l com o H10 liu:-=e <J~ ü•il•.JIH·o, 1H) Ponto 14. 
d~ ,:uor·d,,.11<.ld~-.. q1.:0<1r ,i.·f l l'--'', r\Pr o:: 1111.td.1•~ 1.;2 ;~1 '::Ili" S 1? 59 l~ •:.;1.," 
daí, scg•u: pur ,.:-,.te:: 7 IHJ o;;c11t· l d o muni .\11t1!, "r.\ti- o Ponto 15. dl.· 
u •. uia<:; !J1?0•1r- ,if í c;'.\-:i ap,-i:i~: 1111,'.\d., .• i :-> 41 '01" !; i: ;·,9 'lf! '36" Wyr ~, 
clt:"ni.•.· , um o ií,\I e II M-i 1c) Ci' 1 \·)'l), 11,\ ,;rc.-,t Ln d í11,·11 •. , P 1ri111·1.1:, 11,- 

W•Jr • ; 
LflUr d,~ 
L"O Í IIC. 1 - 

,J.\ i, •,<.!'•J•nt pur ,,. ••. , 1 11111., 1 1•t ,, , , on 11· 11111 .uul11 1 11111 ., 1·1:r f"ur i 11,, ,ir e·,, l 1111 i · 
~J(•11,,, LUIII ,\.!IUIIJlC I." ,lj ,t;"\111.l,1 ,1p10:1ÍlllaUt1•, dt• ,'/~1 :!l)':Jj" 1: \i.:11,}~.()~ 

111•.!lro• .••• \lr.: ,.1 Ponto 1.6, u c <1111r(l1•11,H.J~,~ ~<Jc·•.1•r..i.fic •. ,• .••. ,~>r1,::1111,,é.1 .. ,·,,. 1;~ 
•I!~ ':!•l" ~; e ~;9 J•l ·:.:'/" w,,1 • , ·; i \ 11.\IIU Ih"\ llli\r ., r":;•p11-:rda dl' 11111 ) •J,\rap,~ 
·.,i.:·m dt:11ominaç,~o; • / 

1 

08 
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FUNAI 
funda( .a.o N.11. ,orwl de, lr-dto 
MlllllSTERIO DO INTERIOR 

OESTE: Do Ponto 16. segue Por este no sentido mon 
tante até a sua cabeceirar no Ponto 17. de coordenadas geogr~ficas a 
proKlmadas 12•39•00H Se 59 55'0Sn Wgr~; daí. segue por uma linha 
reta com azimute e dlst~ncia aproximados de 06 00•30N e 5.731-.50 me- 
.tros~ até-o Ponto 18. de coordenadas _9eográ~icas aproximadas 12 
~s·ss" Se 59 54•43N Wgr •• situado prdximo a cabeceira de um Igarapd 
sem demominacio; daí. segue por uma linha reta com azimute e distin 
cia-~proximados de 38 39•30" e 10.604,00 metros, ati o Ponto ~9. de 
coordEnadas geogr,~lcas aproximadas 12 31•27n S e 59 51'02N Wgr.~ 
dai~·segue por uma linha r~ta com azimute e distincia aproximados de 
135 00'00"# e 1.838.00 metros. até o Ponto 29. de coordenadas geográ 
~icas aproximadas 12 32•1~H Se 59 s0•19N Wgr.: dai. segue por uma 
linha reta com azimute e dist~ncia ap~oximados de 40 48"28w. e 
27.094,00 metros.·at~ o Ponlo 21. de coordenadas geogr~ficas aproxi 
madas 12 21•09n Se 59 40•26" Wsr.; dal. segue por uma linha reta com 
azimute e distância aproximadas de 317 43•35" e 5.946.00 metros. até 
o Ponto 22. de coord~nadas g~ográficas aproximadas 12 1a•45n S e 59 
42•37" Wgr •• sltuado na con~luincla·do Rio Ique ou Languiaru co~ um 
Isarapl ~em denomina~io; daí. segue.por este. no sentido montante. a 
té.o Ponto 01. inicio da presente de~crição perímetrica. 

II - DETERMINAR que. para eTeito de controle adminis 
trativo. a área em re~erência denominar-se-á ~REA INDÍGENA - SALUHÃr 
subordinada à 2a Superintendencia EKecu~egional - Cuiaba/MT. 

i n- · 
·-- - - . --.-... . -·- 

t erd i t ada_.. -sem ' . . . ' 

••• ,. • ,........ '1 • ""' •.•.•..... , ....•..•...•.•.. 
.• ar -.1 • ., "' .•..••.• u 1 

, .. 
_; ··-- o9 
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PODER ..JUDICIÁRIO 

U S T I C A F E D E R A 
SECÃO JUDICI~RIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

1ª VARA 

f. 3:, 
L 

··~ 

C E R T I D ~ O 

f ~ n.clo.s_.......e em _and_aru_ent_o_; _ve-r- Lf LcJIJf:'.'_i __ c ons.t ar __ a _Aç:ãç _de J'ianu- __ . 

ten~ao- de Posse,.. nQ 89-0586 ,. d i st 1r i 01.1 i d a - - em i 9-09-89, 

promovi da po1r CAMILO CARLOS óBICI contra FUNAI r" 

O referido é verdade e dou fé. 

11 de fevereiro de- 1993. 

flO 
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:.'.:..."">'!' •••• 
Ml~ISTÊRJO VO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO • FUNAI 

~~ 
_of: n2 015/85 Em 030. O 1 • 85 

Do: -De l e pado da 5!!0R/FUNAI/MT. 

Ao: Sr. CAMILO CARLOS OBl"CE 

Assunto: Informação.presta. 

Prezado Senhor: 

.- 

Em atenç;o ~ solicitação de V.Sa., ' 

contida no expediente datado de 29.0J.85, posso informar-lhe que 

na ~rea compreendida entre os paralelos 12$24'33'' e l2º54'32''e 

meridianos 58230' e 58º50'43'', citados por V.Sa., ~;o se veri 

fica a insidência de ~rea indfgena legalmente reconhecida quer / 

via de Decr-eno Federal ou de Portaria da FUNAI. Na referida area -----~--~~~------ ! 
• 1 

também inexiste a presença de aldeamento indfgena. 

tsclareço, outrossim, que pelo lado 

da margem esquerda do Rio Juruena existe·a Reserva lndigena Nambl 

kwara,-devidamente criada pelo Decreto Federal n9 63.368, de 08 -· 
de outubro de 1 968. 

i-· 

Certo da haver atendido•o que me foi 
1 
j ••. 
1 

1 
solicitado, subscrevo-me 

Atenciosamente. 

'•· 

MOO. 124 · 210 • 297 



Ao Dr. Paulo de Tarso, 

l. A fim àe que os Srs. membrcs do GT. 88.118/83 possam apr~ 

ciar a proposta de delimitação da Á!·ea Indígena Salumi, solicito 

selecionar -roda a documentaç~c- pert::..11ente: para elaboração de Pê 
recer a ser apr-e s e rrt ado õe·r.r:ro das pr-cx i.me s pautas, ãquEle GT. 
2. Adianto oue a Última eouiüe aue fez a iàentificação da· : .. ~ . . - 
citada A.I. elaborou Relatório daTaôo àe 1984) e assinado pelo 
A111.i.~u.1JÓl.ogo RINALDO ARRUI:,f.,· Cê. PUC/SP, In-tegrant~ e Coor•denaàor' 

da Equipe de Idenxificação da Área, àefine a Resepva EcqlÓgica 

IQU!, da SEMA, corno o nab i, -rat natural dos· indígenas. 

1.1 Em corrtrr-apar-r Lda, _a mesma Equipe s ug er-e como compensaçao 

à SEMA, urna faixa ao longo do limite Norte da Proposta, 

bem como, outra também para a SEMA, ao longo da margem 

direita do Rio JURUENA, i:endo como limite a Leste, o divi 

sor de águas dos afluentes do JURUENA, até.as proximid~ 
des da linha telegráfica ao Sul. (Veja-se fls. 22 do cita 

do Relatório). 

Esta observação quanLO ao i~em 2, 22 mencionado, se 
prende ao fato de a primeira Proposta. -rem_et.ida aos Sr-s , membros 

do GT 88.118/83, ter consideraàc como Área Indígena· também a Pr~ 

posta ãa segunda fi.rea sugerida .ã -SEMP. • ., iã mar-g em direi ta de JU 

RUENA) que, na realidade, no· Rel21:ÓY"-ic da Equipe de 8t, não é coz:: 

siderado come ta}; aliás, ã Proposta de 1979 havia ProposTo os 

limi te.s àos Rios JUiHIENA: PA?J..G . .;IC• E: a Lá nrie Telegráfica ao Sul, 

como Área !ndÍgena, mas: se~uncc os ~sTudos e pesquisas existen 

tes, e e p~6pric Relat6ric me~~i0~n1r, ew vjsra da ausincia ali~ 

de sil vicolas, de sítios s e gr-e dos, de perambulação Indígena - rne s 
' - 

m r.c: do s Pt.i.~;:,,--;-v,.,~-;;-:. Co ue ~ .. · r:. :."T"r.:::.·1e e- ..,.a"'· .-... JURUT'l-1!1) __ ., í.-r,0- e,..,,_ 
-- \,,.1 .'e.•• .1..:-., •. ,. •-''-. • - .&.~ .•.• -- - -- - \; •. - l •• ~- ~ -1\:.. , Lr;::: _ r ••... -e: ._,,-,. .. ~ 

a de:imi~aç~c supr~ deix~~ =~ se~ ~~~siderada e~ 198~ {Relat6rio 
mencionado) como I - nCJ:fSD::: . 

.li f' / _ I I ( 
' ; ~-. Í . l ( I ('l _/:. 

J. 1 - • , • 1 ' l • 
.. • .J v- : •_ ro' ,.. I.,,,. ,. .• ~ - : J - - - -'""'-- .• ..--. .. •.. . . ..., .. . -:-··---- c_,...J... ô-RT.10 • 

1 ~ - : _:::-o?.. I,?- :r 

...•. ..~ 
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EXMO. SR. PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO !NDIO - FUNAI. 

B R A S 1 L I A - DF • 

. \ 

i CAMILO CARLOS ÔBICI, brasileiro, cas~ 

do, topógrafo é agricultor, portador 

da Cédula de Identidade RG no 830.~30/SSPJPR e do CPF no 063.152 

249/20, residente e domiciliado à Rua Garcia Neto no l4, Jardim 

Petrópolis, nesta cidade e comarca de Cuiabá, Estado de Mato 

Grosso, qu~ esta subscreve, vem, com a devida·venia e merecido - 

acatamento perante V. Excia. expor e requerer o quanto segue: 

- 
1.. O Requerente tog19_u_ conhecimento - 

há alguns dias de que V. Excia. atra 

vés da Pprtaria PP/3.544, datada de 19 de outubro de l.987, pu- 

blicada no Diário Oficial da União de lO de dezembro de l.987,na 

pág. 20.452, interditou áreas de terras situadas nos municípios •. __ , 
dr- ,.. :- ~ n; ~TTI~..-.1--. ...,n ,.., v.; , , P.P 1 a da Sa n+ í s s i ma Trindade, no Es- 



! ( 

(no) Estado de Mato Grosso, para as providências a que alude 

mencionada Portaria. 

J. 
. 

Através do mapa da Funai, xJ·rox 

inclusa, comprovou o ora Reque~ente 

que tal interdicão abrangeu a área de terras denominada de 

GLEBA .sAo JORGE, com a área de 187.495,70 ha., localizada no 

atual município de Campo Novo, antes pertencente ao município e 

comarca de Diaamantino, Estado de Mato Grosso, onde situa-se en 

tre os paralelos 12024'33" e 12054'32" e meridianos 58030' e 

58050-' 4311 ,' confrontando em dois de seus lados com os Rios Jurue 

na e Sapezal. 

3. Estranhou essa interdição, para 

os fins que são propostos na referi- 

da Portaria, face a evidente ausencia de indios na região, de - 

aldeias, perambulações, até hoje. 

1• Mas mesmo assim, desde que está .• 
na posse da terra, há aproximadame~ 

te seis anos, procurou, antes de lotear referida Gleba São Jor- 

9e, fazer projeto da Agrovila São Camilo de Le+is, de continu 

ar as estradas por dentro da Gleba, fazer a demarcação e divisão 

dos lotes que foram vendidos a terceiros, para mais rápida colo- 

nização da área, procurou a 5~ Delegacia Regional da Funai com - 

sede na cidade e comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, e 

através de uma missiva encaminhada àquela Delegacia, datada de - 

20 de janeiro de 1.985, objetivando ter informações precisas e 

concretas, a respeito de suas terras da Gleba São Jorge, encon-- 

trava-se ou nao no perímetro àe perambulação, existencia de al-- 

de ias ou se era pertencente .. ...a alguma Reserva Indígena. 



I . 
1 I 

A resposta daquelas indagações, veio 

com o Ofício no 015/85, datado de 30 de janeiro de 1.985, cuja 

xerox acompanha a presente, e em suma assim diz: 

• 
•. 
(;. 

posso infonmar-The que na area 

cmmpreendida entre os para1e1os 120 

e 12254•32• e :aeridianos 

58030• e 58050'43•, citados por V 

sa •. não se verifica a incidência de 

área indi.gena 1egahmente reconhecida 

~er via Decreto Federa1 ou de Porta 

ria da FlmJAI. 

!ia referida área t:ambéa 

inexis~ a presença de a1derumento i.n 

digena•. 

4~. Além dessa informação obtida, o 

R~querente ficou ainda mais tranqui- 

lo face ao que consta da xerox também anexa, do Parecer corres- 

pendente a Area· Indígena Salumã ( Preparação de material e Pare- 

cer para o GT 88.118/83), datado de 18 de outubro de 1.985,que 

sem sombra de dúvidas viria ainda confirmar mais ainda, os ter-- 

mos do Ofício recebido da 5~ Del. Reg. da Funai em Cuiabá-MT. 

Assim é que, consta daquele Parecer - 

que, fazendo referencia à área de terras da região onde está si- 

tuada a Gleba São Jorge, de que não há a presença de silvícolas, 

de sítios sagrados, de perambulação indígena~ mesmo d~s Nambikwa 

·ra, que segundo os levantamentos dos serEãnistas e técnicos, nun 

ca ultrapassam ou atravessam o Rio Juruena, o que quer dizer que 

sempre respeitam sua Reserva. 

Jj 



... 
menciona)-dos e ê procedência da própria FUNAI, o Requerente 

comecou a movimentar-se, no sentido de dar outros rumos a sua 

propriedade, a fim de que a mesma não ficasse ociosa, e, mesmo 

porque sõrnente abrindo-a, loteando-a e fazendo projetos próprios 

para o desenvolvimento da mesma, poderia ter seu imóvel v~~oriz~ 

do e a região desenvolvida. 

6. - ·Em:decorrencia-disso,cloteou a - 

Gleba- .. _são-.Jorge '-em ::aproximadamente --- 

130 (cento e trinta lotes, conforme _está demonstrodo no mapa 

da referida Gleba, em anexo. 

Face a esse .loteamento passou-se a 

ser colonizada toda a área,·haja vista que os novos proprietá- 

rios de terras na região, transferiram suas residencias princi- 
1 
I· 

' 
palmente das cidades paranaénses de Rolândia, Medianeira e Cas- 

cavel; outros-vieram de Rio Verde, no Estado de Geias; muitos 

provinientes das .cidades paulistas de Bebedouro, Limeira, -Terra 

Roxa, além de famílias que vieram do próprio Estado de Mato Gros 

soe Mato Grosso do Sul. 

Fato contínuo, com a povoação da Gle 

ba em pauta, formou-se um pequeno patrimônio, hoje, Projeto de 

uma Agrovila denominada São Camilo de Lelis, onde conta com 

mais ou menos 150 habitantes, tendo tal lugarejo comércio, esco 

la, armazens, serrarias, etc •• 

7. Esses novos colonos vindos de lon 

g~nquas regiões corno citado, chegando 

com o espírito de vencer na nova terra,desifié!taram, plantaram, - 

colheram e-enfim vem produzindo, e dese~vimento toda a regi~o 

tornando-a promissora e fertil. 

Fato e que hoje já tem a produtivida- 

de de mais ou menos 50.000 sacas de grãos, entre, milho, soja e 

a r r o= 
tG 



8. Previndo essa safra, por volta de 

1986, fundaram a COOPERATIVA AGRICOLA DO JURUENA LTDA., que tem 

o nome fantasia.de COAJU, com sede na própria Gleba São Jorge,- 

num terreno de 30 ha., conforme xerox da escritura anexa, t>,Oje - 

. pertencente ao município de Campo Novo, antes pertencente ao mu 

nicípio de Diamantino, comarca do mesmo nome, neste Estado de Ma 

to Grosso. 

A referida Cooperativa está devidamen •. 
te registrada no Ministério da Agricultura, na Secretaria Nacio- 

nal de·C~pperativi~mo, sob n~ 4.087/86, desde 24 de julho de 1.9. 

86. Tudo conforme faz prova o certificado de autorização, emane 

.xo. 

Para ilustração do alegado, acompanha 

a presente todo o processo de organização, fundação e projeto~ - 
~ 

de financiamento da COAJO. 

8~ Não só essa Cooperativa, faz par- 

te da prova do desenvolvimento da Gle ~ 

ba São Jorge, mas também com: 

a) projeto de implantação de.uma agrovila, denomina- 

da são Camilo de Lelis, contando hoje com mais de 

150 habitantes no núcleo. 

b) A Cooperativa citada, que conta com Secador e Ar- 

mazem com capacidade para 50.000 sacas d~ grãos, - 

tudo já em pleno desenvolvimento e funcionamento,- 

graças ao financiamneto conseguido junto ao BNCC. 

e) Possui duas serrarias de bom porte, em funciona- 

~~~~n n nnr~n~n empregos. 



. - 
Torna-se até temerário os colonos pe~ 

derem o que fizeram e estão fazendo, em decorrencia de uma Por- 

taria que interdita toda a área, que adquiriram com esforços, - 

demarcaram, estão cultivando e produzindo. 

Pois, tinham a garantia da própria - 

FUNAI, que a região era livre de território indígena. 

ll. Assim sendo, é a presente para 
,. 

requerer a V. Excia. que apreciando e 

anaâ í.aando a sit.uação dessa Gleba São Jorge, pertencente ao Regue 
r \ 

rente e aos agricultores e colonos que -dela adquiriram partes, - 
reconsidere tal Portaria, e ~esrnembre de tal interdição a área 

constante da Gleba são Jorge, na situação em que se encontra ou 

mesmo revogue a mencionada Portaria, a fim Qe excluir definiti- 

vamente a àrea de terras pertencente a Gleba São Jorge, corno 

parte integrante de Território Indígena dos Salumã, corno já foi 

objeto de parecer em estudos feito anteriormente, e aqui citado. 

Pois, com tal atitude e decisão V. 

Excia. estará fazendo Justiça a quem de direito~ evitando futu- 
., 

ros conflitos sociais. 

Termos em que, 

p. deferimento. 

Cuiabá, 08 de dezembro de 1.988 

~- cárnilo Ca~los ôbici 



' .. ILM O. SR. SUP[ R J NT E t.D ENTE DA SE.CUNDA SUPER I ~TE NDt N: IA [ X [CLJ'T !\.'/1 
R[GlONAL DA fUNDAÇÂO NACIDr~AL ºº ÍNDIO NO ESTADO D[ MATC cscsst , 

r: ' 

CAMILO CARLOS ÔBICI, brasileiro, e~ 

sado, topógrafo e agricultor, partae 
dor da cédula de identidade RC n~ 8)0.)lO/SSP/PR e do CPF n~ - 
063.152-249/20, residente e domiciláado. à Rua barcie Neto- n2l~ 
nc Jerdi~ Petrópolis, nesta cidade e co~arcà de Cuiabá, (~tado 

de Nata Grosso, que esta subscreve, vem, com a devida venia e 

mer•cido a~atamsnto perante v.s~. expor e requerer o quanto ss 
guer 

l. O Requ-erente no in!cia do mês de 
dazembro pp. tomou conha~imento . da 

Portaria PP/3.544, de lR de outubro de 1.987, a qual foi publi 

cada non Diário Oficial da União em 1~ de dezembro daquele me~ 

mo ano, na página 20.452, que INTERDITOU áreas de terras loc~ 

lizadas noe municípios de Juina, DIAMANTINO e Vila Bela da Santfs 
8ima Trindade, no Estado de Hato Grosso, para as devidas providê~ 

elas a qug ra~ mençio tal Portaria. 

2 
, , 

• Naquela epoca, atreves de um re-- 

qusri~ento enca~inhado ao Exmo, Sr. - 



••• 
- ' l ~ 

Sr. ) Presidente da Fundação Nacional do Índio em BresÍlia, o 

ora suplicante, adiantou os fatos que ~erão e ~eguir rElatado~ 

e V.SD., e daquele Órgão, pediu as providência~ ~ecessárie~ ~ 
~ , - fim de que fosse excluide a area constante de Gleba Sac Jorge,+ 

da menc1:onada interdição, face e documentos, benfeitoria&, ·com 
promissos financeiros eco~ terceiros e colonização já existen 

te na Gleba referida de propriedade do Requerent~. 

J. Através óa análise do incluso ma 

pa da runai, correspondente e reser 

va indígena Salumãs, o Requerente constatou qus a interdição r~ 

latada pela Portaria antes citada, chegou a atingir a Gleca de 

Terra~ denominada são Jorge, de propriedade do Suplicante e de 

outros agricultores que adquiriram partes daquele i~Óvel, que - 
- , . r 

abrange uma area de lB!t.49_5:10 ha., localizada no atual munic1.- 
Pio de Campo Novo, entes pertencente ao município de Diamantino, 
Estado de ~ato Grosso, situado geograficamentE entre os parale 

los 12Q24'l)" e 12QS41l2" e meridianos 58Q30' e 58250'4)n, 

confrontando em dois de seus lados com o~ Riog Juruene e Sape- 
za L, 

4. Estranhou essa interdição, para 

os fins -propostos na l'eferida Potta 
r í.e da Funai, tendo eni viste a .ausência de Índiog na .região, C 
de aldeias, psrambulaç~es,· etc ••• Poie j~ eat, na oossa d~ 

área há-mais de seis anos, e naquela área compreendida pela 
Gleba São Jorge, jamais deparou com qualquer s~.vícola ou al- 
guavestÍgios doe mes~os. 

5. Desde que está na posse da rafar~ 

da área de ter~as, como ..disse há 
seis anos, aproximadamente, procurou, bem antes de iniciar o 1~ 

taamento da mencionada Gleba; de preparar o projeto da Agrovilai 

denominada São Camilo de lelis; de construir as estradas vici- 

nais e as inte~nas da Gleba; de fundarem a Cooperativa~ de pro 

cederes demarcações e divisÕ.Ss-dos lotes que foram vendidos a 

terceiros~ para agilízar o ~~grasso e a ~Jlonizaç~o da região; 

procurou~ o Suplicante, o brgio respons,val pelos Silvícolas no 

Estado. de Mato Grosso, a então, 5~ Delegacia Regional da íur.air 
com sede neste cidade e comarca de Cuiabá, (rtaáo de Mato Gro~so 



( Mato· Groeso ) e através de uma carte ancaa:inhada ~ouale Dnle 

geciar repreeentante oficial da funai, nesta Capital, datada de 

20 de janeiro de 1.985, cujo objetivo era obter informações prs 

cisas e concretas, a respeito de suas terras, da sua proprieda 

de, denóminada Gleba São Jorge, ancontreva-se ou não em per1ms-- 
~ - 1 tro de perambulaçao ousa pertencia e alguma reserve ind gena,ou 

ainda, para saber da existencia ou não de aldeias localizadas na 
~rea.; tudo isgo para precever-sa, uma vez que sua pretens~o--era 
·o investi~ento na terra, co~o a fez, e será relatado adiante. 

Recebeu daquela Delegacia, e~ respos 

ta equelae indagações, o ;ofício ng 015/85, datado de 30 de janei 

rode 1~9BS, cuja xerox acompanha a presente, que em resumo as- 

sim diz~ 

: ••• posso informar-lhe que na área 
r 

· compreendida entre os paralelos.l2Q 

24'))" e 12QS~'32" e meridiano9 

58~30' e 58~50'4)", citadoe por Y. 
S~. não se vereifica a incidência de 

área indlgena legalmente reconhecida 

quer via Decreto (ederal ou de Porte 

ria da fUNAI. 

Na referida área também 
inexi~te a presença de aldeamento in- 

dlgana" ' ~ 

6. Além deesa informação obtida, o 

Requs~ente ricou ainda maig tranqui 

lo face eo que consta da xerox també~ aasxa, do Parecer corres 

pondente a Área Indlgena Salumã ( preparação de material e par~ 

cer para o GT 88.118/BJ ), datado de·IB da outubro~e 1.985, que 

~em qualquer sombra de dúvidas, viria .confirmar ainda mais, oe - 

termos do OfÍcio nQ 015/85, recabido da 5~ Delegacia Regional da 

íunai eM CuiabásMT. 

Assim é ~ue~ consta daquelB ?arecer - . .. ' •.. , 
que fazendo referencia a araa de t::.e.~r-es da ragiao onde esta si-- 

tuada a Gleba São Jorge, de que não há e presença de sil~!cola~, 

de s!tio~ sagrados, de perambulação indfgena; mesmo dos NambiV.~~ 
ra, que segundo os levantamento~ dos sartanistag e técnicos~ nun 



{ técnico~ ), nunca u Lt-r e pa e s am ou a t r-a ve s s a m o Rio J~.1ruena, o - 
que quer dizer que sempre respeitam sua regerva. 

& 
7. Com base nos documentos menciona- .. . ,,. 
dos e de procedencia da propria Funai ,_ 

o Requerente co~eçou a ~ovímentar-sa, no sentido 

rumos a sua propriedade a fim de que a ~asma não 
de dar outroe - 
ficasse cciosa, 

' . e, mesmo porque, somante abrindo-a, lotsando-a e fazendo projetos 

próprios para o desenvolvimento da mes~a, poderia ter seu imóvel 

valorizado B toda regi;o mais desenvolvida. 

a. Em decorrência dissa, loteou a Gl~ 

ba São jorge em aproximaôa~ente LJO - 

c~ento e trinta)lotes, conforme está damonstrado no mapa ca ref~ 
rida Gleba, em ·anexo. r · t 

, Face a esse lotaamento passou e ser - 
• r 

colonizada toda a área, haja vista que os novos proprietários de 
terras na região, transferi~em suas residências principalmente - 

vindos das.·cidades paranaenses de Rolândia, Hedianei~a e Casca- 

vel; outros vieram de Rio Verde, no Eftado de Goias; muitog são 

provinientea das cidades paulistas de Bebedouro, Limeira e Terra 

.Roxa, além, de várias familias oriundas do prÓprion Estado de - 

Mato Grosso e Mato Grasso do Sul. 

, - Fato continuo, com a povoaçao da Gle- 

ba em pauta, formou-se um pequeno povoado, hoje, proj'eto de &ma 
Agrovila denominada São Camilo de Lelis, onde conta com aproxima 

damente 150 habitantes. tendo tal lugarejo comércio, escola, ar 

mazena, serraria e outras benfeitorias. 

9. Es~es novos colonos vindos de lon 

9Í9quas régioês, co~o citado, chegan- 
~ ~ do com o espirito de vencer na nova terra, desmataram, plantaram 

colhera~ e, enfim vem produzindo e desenvolvendo toda região,to~ 
nando-a promissora e fértil. 

fato é que hoje já tem a produtivida 
de de mais ou menos 50.000 sacas de grãos, entre, milho, soja e 
a r ro z , 

r 



e- '!t 

10. Previndo essa safra, por volte - 

de 1~986, funfaram a. COOPERATIVA AGR1 
COLA DO JURUENA LTDA., que tem .o noffie r~ .a~ia de COA3U, com ~a 

de na própria Gleba são Jorg&, num terre , de )O ha., conforme - 
4 

se comp,~va c~m a inclusa xe~ox da escri~ura definitiva. perten- 

cente poje ~o município de Campo Novo, antes pertencente ao mun_!. 

cÍpi~_de Diamantino, comarca do mes~o nome, neste Estado de Mato 
Grosso. 

A referida Cooperativa esté devidameB 

te registrada rm Ministério da Agricultura,: na Secretarie Nacio 

nal de Cooperativismo, sob o2 4.087/86, desde 24 de julho àe 1. 

986, tudo conforme certificado de aulorizeção,incluso. 

Para a ilustração do alegado, acompaR 

nha a presente todo o processo de organização, fundação e ~ro_i!! 
to; de financia~ento da Cooperativa Agrícola do Juruena Ltda.,-. 

( COAJU ). 

11. N;o s~ ~ssa Cooperativa, faz 
prova do desenvolvimento da c•eba 

São Jorge, mas, também, 

e) projeto de implantação de uma agr9vila, den~ 

minada são Camilo de Lelis, contantlo hoje~o~ 
mais ou menos 150 habitantes nc núcleo; 

b) A Cooperativa alf esístente, tonta com Arma-• 

zám e Secador, com capacidade para 50.000 sa 

cas de g~ãos, tudo já em pleno funcionamento, 

graças ao financiamento coneegu~do junto ao - 
BNCC. 

I 

e) Possui duas serraria~ de bom porte, em funci~ 

namento e gerando empregos; 

d) Existe uma oficina mecânica completa. 

, e) Há na Agrovila São Camilo de lelis, escola, 

armazens gerai~, colonos, assentamento de cg 
lohos, que depende~ exclusivamente da te~ra 
para sobrevivência. 



' ,, f) Há um projeto montado na região para Refloro~ 

tamente de KIRI ( madeira tipo exportação),- 
. , 
Ja havendo contalog com grupog japonesas, pa- 

ra colocarem avente este projeto. 

'· ·g) Existe ainda, um viveiro de mudas da Kiri, con 

tando com aproximadamente 45.000 mudas. 

h) foram abertasa mais ou menos 230 kms. de estr~ 

das.vicinais~ para acesso as terras de~ses no 
vos ,col.onos -.que -estã·o -na -Gleba são .-:larga. __ ·. 

) , ,. , 
i ·Alel!l---'da -e9r0i:cu·l:-tura ·-em ·'pleno ·vapor, - tambeir. he 

na ~C-1-aba:-:-:-am-=a-pr-s-ç:o·:a- cr.±a-çãv-:-:id-e --gado -e outro~ 
anima·is. 

•• r 

( 
12. Conforme se observa o progre~so - 
na Gleba é constante, a cada dia que 

passa procura-se mais e mais produzir, para compensar o árduo 

trabalho ~ue vam·sendo desenvolvido em toda a Gleba, por mais de 

cinco anos ••• 

( 

13. Conclui-se, pelo exposto, que to 
do-proce~8o de real deeenv.olviment° • 

da Gleba sio Jorge, iniciou-se antea, bem antes, , bom s2 fri:ar 

do advente da Portaria de Interdição, que abrangeu a Gleba em - 

questão. Hoje, já habitada:e colonizada em grande parta. Em ra- 

2ão do qur ali existe hoje, é de observar-ae o valor do investi 

mento em ailhÕes de cruzadog, para se chegar onde chagou o Supll 
cante. era, são anos e anos de luta, de sofrimento, de invest~ 

mantos, dt desgaste, mas para um só objetivas a formação e o d~ 

eenvolvimento da região. ~ 

-e 

14. Temerário a vinda de conflitos - 

sociais. em decorrencia da referida - 

Portaria c:a íUNAI, onde visa cedar tais terras em franco desen-- 
""" •. , ~ volvimantc e produJao a 1.ndige-na-s, que sementa agora, de uns 60 

( sessen~E: ) dias para cá, vem sendo assentados na área, trazi- 

dos por PEdres de míss;es, que O! estão deslocando de out~a~ re 
giões e ll;ares, para as divisas da área interditade. 



.J. - ' 

Tudo para confundir e ~ezsr váler e 
área interditada, come se al! tai~ silvícolas estive~sem há mui 

tos anos. 
Em fins de dezembro pp. foi que a fu 

nai através dessa Superint~~ia~ começ~a colocar placa! inticati . ~ - 
vas da àrea.interditanda, abrangendo, como se expô~ de início 
a Gleba São 3crge, que jamais foi habitada por índios, e essim - 

sendo invadindo direitos adquiridos, face ao aqui relatado. 

A própria FUNAI, através de seu Órgão 
repr es enta±.J.:;vo~~==hãvi:a:=g~:nu=ao-=-·-o'~liai.tO~d f__quTdb~~-e~~r~-o= a·a- ·- ~'= 
Gleba, a0Jnfo..r111ar. .. ..qu.e_ta.L.á.x:.ea de terras._nâo se encogtr:ava.---em.------- 

,. r·~ ··- ---~- --·-=-- ~ 
territorio-:1.-nd:i:~Bna, ··e ·není, pz:ojeLos~a-g~~·,a,;,~~=---~"~-~..: 

- 1 •• ··- 

tal mist-er. ·--.:--=:__.:..·~~- __ - ! · ·· ----=--- 

r _15. Assi~ sendo, é a presente para - 
requerer a v.s1. que apreciend~ e ana 

lisando e situação, agora caótica, da Gleba São Jorge, pertence~ 

te parte ao Suplicante, parte a outros agricultores e colonos - 
que dela adquirira~ pequenos e·medios lotas, e os cultivam, in- 
tarceda junto ao Exmo. Sr. Presidente da rUNAI. para reconeide- 
rar parte daquela Portaria, e exc1uir a área que está interdita& 
da e que 'recai sobra a Gleba São Jorge, desme~brando-a do Terri 
tório lndigena Salumã, como já foi objeto de estudos e pareceras 
anteriores. 

Po-is e!-sirzr agindo, temo!! a, certeze\;. - 
de Que está fazendo Justiça, a-evitando futuros conflitos, entre 
colono$, indlos e ainda, evitando prejufzos enormes, face aos - 
vultuosos investimentos já realizadoe em toda a área. 

Termos e~ que, 

p. deferimento. 

I 

Cuiabá, 17 de fevereiro de 1.989 
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SERVIÇO PÚBLICO F"EDE:RAL 

O DIRETOR REGI01v.AL ro INSTITUTO lvACIONAL DE COLOJf.IZAÇÃO E RE 

FORMA AGRÁRIA - IlvCRA; DR-13/1,'IT, no uso de suas atribuições, CERTIFIC~, .a p~ 

elido do Sr.Presidente do INT.ERM.AT, Oficio PRES/JfQ 308/85, .de 25.07.85, 

cor_forme pesquisa efetuada nos registros cartográficos e de titulação 

Diretoria Regional, sobre a área de ~35.000 ha (cento e trinta e cinco 

r: 
g_ue 

desta 

mil 

hectares), denominada 11 GLEBA SÃO JORGE ", · si tua.da no munic:Ípio de Dí amantd 

no/I,rr, conforme Mapa e J:l:emorial Descritivo, constantes do retro cita.do e roe ~- 
cliente, constatamos g_ua a área situa-se fora de abrangência da faixa defini 

da no ])ecreto-~i n!2 1164/71, bem como p.a faixa de fronteira, por ei:.sa razão 

esta Di'retoria Regional não expediu nenhum documento de titulação na mer-Jio- 

nada área.. 

Por ser verdade, firmo a presente en 03 (três) vias de igLlal 

teor. 
Cuiabá/MT, aos trinta d.í.aa do mês de agosto de hum mil nove 

centos e oitenta e cinco, 

/d--;!) ~º !l!Z~~ .. w~L---~ f J rr~rg~6 
/ " r • " 1 i~cRA-MT 

Dúe~or Rr:i;_iona.. ZS9'B5 
~ Porlori& • • ' 

--- 

,, 

. 33 
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~ '.:>"í/•DO 8!-::. ir r. 1 r) ,_.,.,.(;'-..--,O 
SEC?·.tfl.nIA DE l-.sse;·aos ru·!ô)Jf_:sJ,)s 

e:s'JJ'Il'.TO JJE 'J'i:i~!:/,S fJE \!.'·TO (jl{(:·:-;o. IS'Jl.i,:,!.\T 

PORTARIA N9 112/85 

O Presidente do Instituto de Terras de Mato - 

Grosso - INTERMAT, nQ uso das atribuições que lhe conferem as alíneas 

Ã, F, L e M do artigo 13 do Decreto Estadual n9 871 de 27 de janeiro' 

de 1.977, que aprova o Regulamento d8ste Õrgão. 

CONSIDERANDO a faculdade prevista nos artigos r 
27 e 28 itens I e II mais os parágrafos 19 e 29 da Lei 6.383 de 07 de 

dezembro de 1.976; 

CONSIDERANDO os pressupostos contidos nos ar 

tigos 59 e 69 da Lei 3.922 de 20 de setembro de 1.977; 

CONSIDERANDO as orientações·rnaterializ3das rns 
artigos 39, 69 e 79 do Decreto Estadual n9 1.260 de 14 de fevereiro de 

1. 97 8; -· 
CONSIDERANDO por fim, o contido nos autos do 

proces so n9 3.3-94/3.622/85 .q ue tramita por este Õrgão. 

R E S O L V E: 

.. 
I. Arrecadar como devoluta incorporando-a ao 

PatrimÔnjo do Estado de Mato Grosso a área de 135.000has (cento e 

trinta e cinco mil h~ctares) iituada no Municfpio de Diaman[ino-MT, " 

Gleba são Jorge" e possuindo as seguintes vias àe acesso: De Diaman - 

tino, pela BR 364, tomando a via de acesso ã Gleba Cacoré Duas Barras 

com aproximac&~ente 160Km, daí por uma estra~a de penetração num pe~ 

curso de avroxim3da~ente 20Krn. HIDROGRAFIA: A Gleba limita na sua oar 
L L ~ 

te LESTE com o Rio S.Z\UERUINÃ ou ÃGPZ\. QUENTE I e parte â OESTE com o 

RIO JURUENA, e é cortado pelo CÔR~EGO SAPEZAL. PONTO DE .Al1ARRAÇÃO: O 

ponto de amarraç5o ~ o MP4, confluªncia do. RIO SAUERUIN~ ou ÃGUA QUE~ 

TE com o CÓRREGO SAPEZ?-.L. As coordenadas _g_BDgrâÍicas aproximadas do 

1·1P4 e da Barra são: 12925 '28"S e 58931' 35"WGr. POSIÇÃO GEOGR~FICA: A 

Gleba situa-se entre os paralelos 12925 '28"S e 12956'34"S e Hercdia 

nos 5 8931 '35 "h'Gr e S 8955 '2 5 "í·~Gr. LH~ITES E co:-:FRO!-~TAÇÕES: NO?-TE: Com 

os lotes àe ],_i::,,~;J,.L!)O I L:F,~CO .Z:..L\7 l~P.ES DE :-:OURA, f'RANCISCA !·10REI Rri.., LJ>.I S 

,._,_0 
1.BORGES 

JOSETTI, !·1.!;Rlh f.:-.P~:..I)A JOSETTI. SUL: Com a LINHA TEL~GR~FICA. 
~ V • .,1 
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L.Zl;LIO, até e n co n t r a r o M.Pl O, de coordenadas geogrâfj cas a pr oxi mad as de 

12 925 '45 11 S e 5 8948 '36" ./Gr, comum com o marco de EUCLID};s DALALIO e DUR 

VAL DALALIO; daí segue-se com rumo de 22950 'Ol11SW e distância de 2. 062 

m, limitando ainda com terras de EUCLIDES DALALIO e DURVAL DALALIO, ~ 

ti e~contrar o MPll, ~e coordenadas gepgr;ficas aproximadas de 12926' 
4? "S e 5 894 9 '02·"WGr, ainda comum com o marco de EUCLIDES DALALIO e DUR 

VAL DALALIO; daí segue-se com rumo de 64921'32"SE e distância de 2.773 

m, limitando com terras de JOSf CIACI, atê encontrar o HP12, de coorde 

nadas geográficas aproximadas de 12927 '26"8 e 58947 '40"\'iTGr, comum com r 

o marco de JOS~ CIACI; daí segue-se com rumo de 47929'22"SW e distân - 

eia de 2.442m1 limitando ainda com terras de JOS~ CIACI, atê encontrar 

o MP13, de coordenadas geogr;ficas aproximadas de 12928'20"S e 58948 ' 
39"NGr, ainda comum com o marco de .rosn CIACI; daí segue-se com rumo de 

65 905 '4 311 SE e distância de 1. 5 4 4m / limitando com terras de EDUARDO VJ:: 
LENTE, atê encontrar o MP14, de coordenadas geográficas aproximadas 12? . . 
28'4l"S e 58947'53"WGr, comum com o marco de EDUARDO VALENTE, daí se - - =- - 
gue-se com .r umo de 23948'2l"SW e distância de 3. 716m, limitando ainda' 

. ~ . 
com. terras de EDUARDO VALENTE, ate encontrar o MP15, de coordenadas geo 

gráficas ap.r ox í mad as 12930'33"S e 58948'42"WGr, ainda comum com terras 

de EDUARDO VliLENTE; deste marco segue-se com rumo de 65936 '02"SE e di~ 

tância de 10. õSlm, Lí m i t and o com terras d e AZAURY G[!EDES PEREIRA, atê 

e,ncontrar o i'.>~Pl 6, de coordenadas geogrâ ficas aproximadas 12 932 15611 S e 
5. 8943 '25 "WGr, comum com terras de AZAURY GUEDES PEREIRA; daí ·segue-se' 

com r umo de 2 6941'27" SW e distância de 2 O. 37 Om, limitando-se., com terras 

de AZAURY GUEDES PEREIRA, MARIA BAUR, JUSTINO DE OLIVEIRA CASTRO, PAU 

W DE BJ>~FROS AZEVEDO e JOSf: DE PAULA BRAGA, encontrando o MP17, de CO'.)!_ 

d e r. ad a s geográficas aproximadas 12942 '52"S e 58948'2411WGr, comum com o 

marco õe JOSf DE P.ZWLA BRAG~~; deste marco segue com r umo de 65920 '17 11 

NW e distância de 14.140m, limitando ainda com terras de JOSf DE PAULA 

BRAGA, até encontrar o M.Pl 8, de coordenadas geogrâf icas aproxirnad as 
. . 

l2939'39"S e 58955 '25"WGr, margem direita do RIO JURUENA, e ainda comum 
. . 

com o ma r-c o de Josf; DE PAULA BPJ.;GA; daí pelo c í t ado t r fo ã rno nt arrt e em 
vários rumos e distância ap r o x í.m aô a s d e 2 4. OOOm, a-te errcorrt r ar o >~Pl , 
oonto inicial do presente memorial descritivo. 

1 
1 · I 

II. Determinar a Assessoria Jurídica deste õrsão 
a ~doç~o de medidas subsequentes com vistas a mõ.tr!cula da aludida 

.. a 
}•'.OD. 13 

., 
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LESTE: Com a margem esyuerda do RIO SAUEHUINÃ ou ÃGUA QUENTE. 

OESTE: Com os lotes de BUCLIDES Dl~ LALIO e DURVAL DALALIO, JOSt: CIACI, 

.f::DUh.RDO VALENTE, AZAURY GUEDES PEREJRA, MARIA SAUR, JUSTINO DE OLIVEI 

RA CASTRO, PAULO DE BARROS AZEVEDO, JOSf .QE PAULA BRAGA, e margem di 

feita do RIO JURUENA.' SITUAÇÃO DOS MARCOS(sentido contrário ao movi - 

mento dos ponteiros do rel6g~o-CMPR): Partind~ do MPI de coordenadas' 

geográf.i 'as a.proximudas 12951 '05"5 e 58955 '22"í'i1Gr. situaào a margem ' 

direi ta .io RIO JURÚENA com a. LINHA TELEGRÁFICA, e por este no rumo r 
verdadeiro de 7 9942 1 2 l"NE com a distância de 4. 75 7m atê o MP2, àe CXX)r 

denaàas ge?.ogrâficas aproximadas 1295012211S1 e 58952'49"WGr; daí segue 

se pela LINHA '.CELEGRÁ.FICA no rumo verdadeiro de 59939 i2011SE, com di~ 

tância de 21.576m atê encontrar a margem esquerda do RIO SAUERUINÁ ou 

ÃGUA QUENTE no MP3, de coordenadas g~ogr;ficas aproximad~s l2956134"S 

e 58942'39"WGr; daí pelo citado RIO SAUERUINÁ ou ÁGUA QUENTE, em vã 

rios rumos e d í s t ân c í.as aproximadas de 75. OOOm atê o M.P4 de coordena 

d as aproximadas 12 925 1 2 8" S e 5 89 31 '35 "WGr si tu ado ã margem esquerda do 

RIO SAUERUINÃ ou ÁGUA QUENTE na confluência do CÓRREGO SAPEZAL; deste 

marco segue-se com rumo 52938'46~~w ~ distância de 10.416m, limitando 

com terras de MARIA PAR.?~.DA JOSE'I'TI ~té encontrar o MP5, de coordena - 
das geografic~s aproximadas d e l2928'54"S e 58936106"WGr, comum com o 

mã r co de 1'·1ARIA PARADA JOSETTI; daí segue-se com o rumo de 57932 '18"NW .. 
·e distância de 18. 631m, limitando com terras de MARIA PAPJI...DA JOSETTI, 

LAIS BORGES JOSETTI e FRANCISCA MOREIRA até encontrar o MP6, de coor- ,, 
denadas geogrificas aproximadas de 12923'27"5 e 58944'40"WGr; deste ' 

marco segue-se com rumo de 24920128"SW e distância d.e 4.610m, limita!! 

do com terras de ARNALDO I. A. DE MOURA até encontrar o MP7 1 de coor 
~enadas geogr;fica~ aproximadas de 12925146"5 e 58945'42"WGr, comum ' 

com o marco de h.RNALDO I. A. DE ~-10URA; daí segue-se com r umo de 669 

!. I 

56'55"Nh" e d í s t ân c ' de 10.216m, limitãndo ainda com terras de ARNAL- 

DO I. :r:,,,. DE MOURA,.· ·até e ncorrt r e r o t•:PB, de coordenadas geográficas de 

_12<?23134"S e 58950'50"í·~Gr, situado â margc,m direita d o RIO JURUENA e 

comum com· terras ainda de Ji.R)::ALDO I. A. DE .MOURZ),; daí pelo citado RÍO 

JURUE~A ~ margem direita i montante, com dist~ncia aproximada de 2. 
OOOm atê encontrar o MP9 de coo r ô eriad a s geo<~-rãficas ap r ox í.m ad a s de 

12924 1 35"S e 589511 ll"WGr, oomum com o rra r co àe EUCLIDES D.~LALIO e 

nu_:::-;.i.7\L D!-.LALlO; d e s t e ra a r co s e ç uc-i s e c orn r urno 65956 '53"SE e distância 
1,:on_13de 5.202m, limitanõo ainãa com terras de: EUCLIDES DJl..LALIQ.e DÜR\'AL·DA 

.. 
1 
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r e a .êm riome do :Estado de,; Máto Grosso, junto ao _cartôrio de 
'Ímôv_ei~ .cornpe terrte, em '.ob,ed_iência ao oorrt Ld o no' artig6 167 ftetn I>da_ -' 
Le.i . 6-;:0-J..5 .-çje ·31\ae dez ernbro de L·973, ar't í qos 530 Ít·ens'· I' ·861 do p.ódi 

,:BiasiléiTó~.- 

rrr •. Esta.Portaria en.1:rarã .:em vi_gqr: :na .C1a-i:a.de, 
pbbl.i..cac;ã.o,' .rf:\rogadas. as disposi·ções em q01it:r:-:ârio. 

r Instituto de Terras de Màto Grosso-->-: J:"NTER,!1A'l,', . 
05 .q.s)$?~~m:b:o dé ·+· 9850 ··-·. , .. · .. , 

ARLINDO'ÃNGELODEMORATS 

PRESIDENTE 

,, 

. .-.· 

.--·-· 

J.'.OD. 13 
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HINIST~RIO DA JUSTICA 
G~BINETE DO MINISTRO 

Ref.: 

1 

!: 
: 
i 
1 
! 
1 

l
i l )" . . 

! - FUMAI. 
De: ordem, encaminhe-.se à Fu ndac ão Nacío·nal do f nd í o 

GH/HJ, e-m O/ de i 99~ 

~abinete 



FUNAI 
fundação Nsclonal do Indío 

MINISTtRrO 00 INTERIOR 
GABIN~E DA PRESJD/:NCIA 

; 

SEP Qua.d.r2 702 Sul 
Edifício Lex, 3!' andar 

CEP í0.330 6~ília D,F. 

·-· 
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Fundação Nacional do Índio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

(; ·/ !.( /PG/93 
J' - ·' 

Ref.: Área I nd] gena Sa lunã 

Ass.: Requerimento de CAMILO CARLOS Óbi e i 
Processo NQ 0591/93-MJ 

r 
Senhor Procurador-Geral, 

ÇAlvtlLD CARLOS éBJCI, em petição dirigida ao :Senhor Minis 
. . - 

tro da Justiça, protesta contra a inclusão:de área_-c;le terras, que diz lhe perte~ 

cer, nos limites da deniminadà.Area .Indígena Salunã, interditada pela:.P.ortaria PP 

nQ 3544, de 19.10.87, da R.M.I, solicitando seja de-1-a-:·excluÍda pelas razões que . . ' ' 

expÕe. Ao rnesrro terrpo, o Requerente· '.Í nforrra que . a] ui ZO\J Ação de Manutenção de Pós 

se perante a Justiça Federal em Cuiabá-MT para·ver·_·s~t;i-sfe.ita a csua pretensâo 

Vindo os autos à FLNA..I, achou por bem a QA.F .. ouvir; pr e lImtnarrrerrte , esta Procura 

dor ia para instruir quanfo ao procedimento 'a ser adotado". 

Entende esta Coordenadoria que, intentada ação judicial 

CCITl o rresmo proposito, deve a actninistração da FLNA.I se abster de qualquer pronu~ 

ciamento, até que o Judiciário decida a questão. 

Antes de retornarem os autos ao Ministério da Justiça 

sugiro seja ouvida a Aáninistração Regional de OJiabá sobre a questão e o andamen 

to do feito. 

É a infonnação. 

Brasil ia, 16 de março de 1993. 

/, 
»: .:"Ã</1 / ,. 

/- L- - ,z; / ??.- i- L- ·~" 'L - ( 

{J;Cllton Cintra de Pau.lo 
l\see.ssor 11!/PJ/FUN,<,' 

PG/l'vCP. ibs 
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EXMA. SRA. DRA. JU!ZA FEDERAL DA 1~ VARA DA SEÇÃO JUDICIÃRIA DE 
MATO GROSSO. 

~)i,,i,1a Cl9il}riff 
lulza ledml da r Vara / Ml. 

tm mrclclo pleoo 

CAMILO CARLOS ÕBICi e sua mulher A.RTOR 

R(».IBR{) ÕBICI, por seu bastante procura- 

dor e advogado que esta subscreve, nos autos da AÇÃO DE MANUTEN 

ÇÃO DE POSSE, feito nQ 89.058-6, que move contra a FUNDAÇÃO RA 

CIONAL DO 1.HDIO - F UNA I e a UNIÃO FEDERAL, por esse r. 

Juízo e em tramitação pelo Cartório da lª Vara, vêm, com a de 

vida vênia e mrecido acatamento à presença de V. Excia. expor e 

requerer o quanto segue: 

1. Conforme consta da presente ação, os 

AA. são possuidores de uma área de ter- 

ras de 135.000 ha. - ( cento e trinta e cinco mil hectares ) ,que 

forma a w GLEBA SÃO JORGEw, que es±á localizada no município de 

Campos Novos dos Pareeis, comarca de Tangará da Serra, Estado de 

Mato Grosso, sendo que anteriormente pertencia ao município eco 

marca de Diamantino, neste Estaóo. 

Desde os idos de 1.985, os AA. vem faze~ 

do todo esforço para a ãevida regularização da referida Gleba -- 
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(Gleba) junto ao Instituto de Terras de Mato Grosso, o INTER 

MAT, fato é que já recolheram as taxas devidas e o processo es 

tá na fase de arrecadação. Sendo que desde 1.985, foram recolhi 

dos os valores correspondentes as vistorias. 

2. Em razão da presente ação, onde - 

os AA. pretendem a manutenção da pos 

se sobre aproximadamente 80.000 ha., que foi atingida pela Por 

taria da FUNAI, dos 135.000 ha. que possuem, é'que o referido 

processo junto ao Intermat ficou paralizado, processo este 

regularização. 
de 

r: 

3. E, ainda continua paralizado em 

nome dos AA., pois, através de desp~ 

cho proferido nestes autos, de fls., o Dr. Lindoval Marques de 

Brito, MM. Juiz, declarou toda a área da "GLEBA SÃO JORGE", ou 

seja, seus 135.000 ha., como sendo considerada" SUB JUDICE". 

4. Circunstância essa que foi levada 

ao conhecimento do Sr. Presidente do 

Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT, através de in 

timacio via mandado judicial expedido em 09 de janeiro de 1.991 

cuja cqpia-fax, faz parte desta. 

5. Com essa intimação, onde se tomou 

conhecimento que a área de terras da 

"GLEBA SÃO JORGE", está sub judice, com processo judicial trami 

tanto por esse r. Juízo e lª Vara desta Capital, determinado e~ 

tava que o INTERMAT, nada mais poderia, agilizar, regularizar, 

autorizar e em fim praticar qualquer ato ou despacho relativo a 

área de terras em pauta, sem antes, obter anuência judicial. 

6. No entanto, para surprêsa, mesmo 

após essa INTIMAÇÃO procedente dessa 

Digna Seção Judiciária, aquele órgão, acatou processos de regu 

larização de terras incidente sobre a área declarada ''sub judice 

assim é que protocolou os seguintes processos: 
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processos): numero 

9151-0 
9150 
9701-2 
9144 
9142 
9148 
9143 
9149 
9145 
9152 

interessado 

José Antonio dos Santos 
Nadir Bortoluzzi · 
Alcides M. Filho 
Rubimar B. Silveira 
Jonas Antonio dos Santos 
Luiz Carlos Fristel 
Nelvino Antonio Bortoluzzi 
Ari Fritsch 
Percival Frinch 
João Antonio dos Santos 

em contrariedade à intimação recebida. Po±§, se a área de terra 

esta sub judice, nada poderá ser acatado sem ordem expressa do 

Juízo, apreciador do litígio. s 

7. Mas, não obstante, a essa atitude em aca 

tar processos de regularização de terras so 

bre terras considerada sub judice, haja vista que os AA. fize- 

ram constar daqueles processos acima enumerªdos, cópia da decla 

ração de estar a Gleba São Jorge, "sub juqi~e", conforme faz pr2 
va os inclusos recibos de juntada de documentos junto ao Inter 

mat, datados de 06 de maio pp.; a Presidencia daquele Õrgão foi 

mais além, e audaciosamente, destacou o funcionário de nome Pa- 

checo, para fazer uma reunião com os referidos requerentes de - 

terras, que jamais tiveram posse, nas áreas1~pleiteadas, e situa 

das na Gleba são Jorge, que sõmente aos AA. se tem conhecimento 

de posse, e, planejaram a invasão de mais qu menos 10.000 has, 

da área litigiosa, e com parte situada dent~o dos limites plei 

teados pela FUNAI, objeto desta demanda. 

/ 

; ' 

8. Assim é que, no últJ~o domingo, dia 

11 ( onze )· de outubro deste ano, por volta 

das 17,00 horas maisou menos, invadiram a fªferida Gleba São Jo~ 

ge, no local bem perto das "furnas", atrav~~ do conhecido pisto- 

leiro em Tangará da Serra, 

'I 

ADÃO VEREDICIO D~ VARGAS, de estado -~ 
civil ignorado, que comandou a citada inva§§o,. juntamente com - 

os interessados na regulaFi~ação junto ao ~ptermqt, descritos 

no item 6, e outros agregados, "pistoleiro~~- e fortemente arma 

dos, acabando assim por esbulhar a posse m3t~sa e pacífica, que 

os AA. vinham mantendo sobre a referida ~F~? de terras da Gleba 

são Jorge, aguardando o desfecho da prese~±~ causa, para darem 

continuidade nos projetos implantados,~ regularização final 
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(final) junto ao INTERMAT. 

Ato contínuo, os invasores, praticando o es 

bulho possessório, vem, mantendo mais ou menos uma área de 

10.000 ha, da Gleba São Jorge, que está sub judice, repetimos, 

sob sua posse, e nela, praticando, sob proteção de homens fort~ 

mente armados, atos de instalação de posse (que nunca tiveram), 

construindo barracos, quebrando com tratores de esteira o serr~ 

do, e em fim praticando atos atentórios à posse dos AA., median 
te garantia de homens àrmados. 

.- 9. Segundo se comenta, assim proce 

deram face ao apoio que tiveram do - 

INTERMAT, que acei~ou os requerimentos de regularização, em loca 

já requerido e com taxas de vistoria devidamente paga pelos AA., 

conforme faz prova, os documentos juntados pelo INTERMAT, nestes 

autos, por determinação de V. Excia, conforme despacho e manda 

do de fls .• ; também, de deixar bem claro, que tal procedimento 

teve como instigador o funcionário de nome PACHECO do INTERMAT, 

que os orientou, a invadir as terras, para a prova de posse ne- 

cessária àquele õrgão, para expedir Títulos, a qual aqueles Re 

querentes não possuem e nunca possuíram. 

10. Assim sendo, é esta para levar 
ao conhecimento de V. Excia. o que - 

vem ocorrendo na área em questão e que está considerada pores 

se Juízo "sub judice", e em decorrincia v~m requerer a V. 

Excia. a devida intervenção incontinenti, e liminarmente, a pr~ 

teçâo possessória adequada, ·contra referidos esbulhadores, ex- 

pedindo-se para tanto o competente mandado de reintegração de - 

posse, em favor dos AA., sobre a área invadida, determinando- 

se inclusive o acompanhamento da polícia federal (agentes}, - 

para o cumprimento do mandado a ser expedido, uma vez que como 

alegamos, os invasores estão fortemente armados, e sob a prote 
çio de "pistoleiros". 

11. Também requer, seja oficiado ao 

INTERMAT, para que se abstenha de - 

1- manipular, aceitar, regularizar áreas de terras que estejam sô 

bre a Gleba são Jorge, porque considerada 11 sub judice", e ain- ~) 
da para que proiba, seus funcionários, a assim procederem, co;7' ~ 
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(procederem) corno vem ocorrendo. 

Termos em que, j. esta aos autos, 

p. deferimento. 

r 

de Dracena/SP, para 

. - Duarte AdvO. 
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ESlAOO OE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS 
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO·INTERMAT ' . ' 

Excelentrssima Senhora Doutora Juíza Federal Substituta da 1~ 
Vara do Estado de Mnto GroRso, 

r 

Ju)za federal da 1°. Vara/ li. 
1m eie1clclo pleaa 

l 
1 

M.M. Juíza, 

Dirijo-me a Vossa Excelência para prestar as informaçÕes_soli 

citadas e contid~s no despacho exarado nos autos da Açio de Ma 

nutenção de Posse nQ 89.058-6, em que são autores Camilo Car 

los Õbice e sua mulher Antonia Romero Õbice e Rés Funai e 

União Federal. 

Conforme solicitacão de V. Excelência, gostaríamos de esclare 

cer o quanto segue: 

O Sr. Camilo Õbice, é procurador de vários processos de regul~ 

rização de ocupação no município d~ Campo Novo dos Pareeis, de 

nominado Gleba São Jorge ou Sapezal. 

Os referidos processos, acreditava-se, encontrarem-se paraliz~ 

dos em sua tramitação, por falta de interesse dos requerentes. 

haja visto que, o recebimento da intimação datado de 10/01/91' 

deu-se pessoalmente pelo ex-Presidente do Õrgão, que acredita 

mos não tomou as providências regulares, deixando de anexar a 

intimação aos processos até então existent~ 

Mod. 115 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS 
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO-INTERMAT 

. . . 
No d e e o r r e r d o a n o d e - l 9 9 l , ma i s p r e.e i s ame n t e , a P a r t i r d o me s 

d e - -j u 1 h o , f o r am pro t o e o 1 a d ó s v ã r í os ou t r os r e q u e r i me n t os • to ta - 

1 i z a n d ó -·-1 O nova s - p r e te n s Õ e s .- 

1 '. 

1 ! !: 
1 

!· i 
' 

. 1 
~ 1 D e a e o r- d o e o rn a L e g i s 1 a ç ão --v i g e n te -e as -n o r ma s = i n t e rn as - -d o I n ~ 

titúto, estes novos reqtietimentos foram normalmente instruídos - 

e iniciaram assim sua tramitação interna, chegando a fase de 

estudo c a d a st r-a l preliminar, onde detectou-se duplicidade de 

pretensões entre os requerentes representados pelo Sr. Camilo' 

e os mais recentes. 

. ! 
1 

Assim sendo, conrorme praxe desenvolvida pelo setor técnico do 
1, '. 

Ôrgão nos casos de duplicidade de "pretensões" designou-se o 

técnico Jacildo Bueno Pacheco para realizar uma vistoria in 

loco na presença de ambos as partes envolvidas. Desta forma 

foi dado ciência ao sr. Camilo Õbice na data de 14/02/92 como 

aos demais inte~e~sados, realizando-se assim a vistoria no p~ 

ríodo de 25/02 a 02/03 do corrente ano. Vale a pena ressaltar' 

que, mesmo ciente da realização da vistoria que determinar~quem 

de fato detinha a posse, o sr. Camilo não compareceu, compare 

cendo depuis da realização da vistoria, por convocaçio da Pre 

sidência dÓ Õrgão, para que esta, frente a frente com os dois' 

lados, o sr. Camilo e os dez novos "pretendentes", conversassem 

no intuito de resolver a questão. 

Nesta oportunidade Excelência, foi colocado então pelo sr. Cami 

lo Carlos Õbice que a área estava sob judice e que consequente 

mente haveria de aguardar-se uma dec.isão da justiça, solicitando 

-se então por • nos, que fizesse anexar aos processos incidentes' 

na gleba, cÕpia da intimação entregue, como relatado, em 

10/01/91 mas que oficiâmente até este momento não existia para 

o INTERMAT. Assim foi feito, por orientação do Õrgão pelo sr. 

A partir daí todos os processos, os representados pelo 

Camilo Õbice em 06/05/92. 

Mod. 115 



ESTADO OE ,MATO GROSSO 
SECRETARIA OE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS 

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO-INTERMAT 

... 

lo;-como·os demais, foram péralizados cDnforme determinacio ~o 

me nd a d c.vd a ínt.i·ma.cân_, .p o r nõs .r e c e b í dc s , -r e p Lt o , -em·-06/05/92. 

Excelê-ncia, como pode-se observar pela cronologia aqui. descri 

ta,-··.o lnst·ituto de Terras ·agiu neste caso como age nos d ema I a , 

com correcio, transpar~ncia e legaridade, por~m esti atual ad- 

ministr~ão, não tem <X>mo conhecer os fatos de questão que se 

arrastam, de formas muitas vezes ao arrepio da honestidade e 

da boa fé. 

Esperamos termos sido esclarecedores em nossa narrativa, e apro 

veitamos ainda para dizer que não é da nossa responsabilidade' 

qualquer invasão nesta ou em qualquer outra gleba do Estado, ha 

ja visto ~er de nossa responsabilidade a solução dos problemas 

fundiários e não a criacão de conflitos. 

Temos certeza que, se o sr. Camilo foi prejudicado, não o foi 

pelo Instituto de Teiras. ou seus representantes e sim pela p~ 

lítica indigenista, a qual não é ~e nossa responsabilidade e 

ainda que, prejudicados foram, t ambê m , aqueles que terras "de 

volutas" ~ompraram do sr. Camilo, com promessas futuras de ti 
tulação e que conforme relatost tudo investiram e tudo perde - 

ram nas ilusões adquiridas. 

Finalizamos Excelência, lembrando que a utilização de pistolei 

ros é prática usual dos "grileiros" e não do Governo do Estado. 

Esperando ter prestado todas as informaç~es necessirias. 

Cuiabâ, 09 de novembro de 1992. 

Maria uJ~~-Assts-' 
OAB-MT 2285 

césar Lima 

Presidente 
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