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MOVIIIENTACÃO 
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EXMO.SR.DR. MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA 

Assunto: CONTESTAÇÃO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO FORMALIZADO PELA 
FUNAI. 
Contestante: JOSÉ FUENTES ROMERO 

~=~~~-JJ 6~J1 _qG __ . 
F U1\IO :,çAO N •.. ...;1,.r ·- · 1; !; ,1Q 

OAl A •• fil.1 ]j_y__ .. ..CJ.í.2 

JOSÉ FUENTES ROMERO, brasileiro, RG. 208 
107-PR, CPF:002.776.069-34, divorciado, pecuarista, residente à Av. Castelo Brag 
co nº 3.806, em Umuarama-PR, por seu advogado sub assinado, (Doe.OI) com escri 
tório no endereço do rodapé onde recebe intimações, mui respeitosamente, vem ante 
Vossa Excelência, com fundamento no art. 5º, LV da Constituição Federal e Decre 
to nº 1775 de 8 de janeiro de 1996, apresentar sua CONTESTA CÃO ao PrQ 
cesso Administrativo formalizado pela FUNAI, visando a demarcação da chamada 
Área Indígena Jaguapiré, localizada na Fazenda Modêlo, município de Tacuru-MS 
de propriedade do Suplicante, pelas razões de fato e fundamentos que passa a expor: 

O Suplicante é proprietário da Fazenda Modêlo, ag 
quirida por meio de Escritura Pública de Assunpção de Dívida junto ao Banco do 
Brasil S/A, Agência da cidade de Amambai-MS, do espólio de Lucílio de Held, 
(Doc.02), sendo certo que ao tempo da aquisição o imóvel adquirido já possuía seu 
Título de domínio RATIFICADO pela União Federal, via do INCRA. (Doc.03); 

_ Súbitamente, a Fazenda Modêlo e parte da Fazenda 
São José foram invadidas pelos índios, oriundos da Aldeia Sossoró e Aldeia Porto 

Av.Pres.Vargas, 1321- Iguatemi-MS - Fone/Fax (067)471.1232 - CEP:79.960.000 
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Lindo, orquestrados à época pela organização Projeto Kaiwa Nandeva-PKN, surpre 
endendo o Suplicante, dado a violência perpetrada, em autêntica razia devastadora 
ocupando a sede e demais dependência, passando a dizimar o rebanho bovino a fim 
de prover sua manutenção; sendo certo que somente após três (3) anos de ocupa 
ção, mais precisamente em 1 l/agosto/88, a Justiça determinou a retirada dos meg 
mos, sendo efetivada em 13/setembro/88.(Docs.4 e 5). 

Todavia, meses antes da saída dos índios, o Gover 
no Federal, representado pelo GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL 
(GTI), criado pelo Decreto nº88.118 de 23.2.83 modificado pelo Decreto nº94.945 
de 23.9.87, composto por um Representante da: FUNAI, MIRAD, MINTER, MA 
TO GROSSO DO SUL E CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL, todos CQ 
ordenados pelo Presidente da FUNAI, visitaram as áreas invadidas em todo o Estado 
de Mato Grosso do Sul, como de resto em todo o Brasil, para constatar in loco, SQ 
bre a longevidade ou não da posse, como postulada. 

Toda a controvérsia foi então dirimida na reunião do 
dia 20.8.88, levada a efeito pelo Grupo de Trabalho Intenninisterial, baixando uma· 
Resolução para cada área, sendo que, no caso da Fazenda Modêlo (denominada pela 
Funai de Terra Indígena Jaguapiré) foi editada a RESOLUCÃO Nº 10,- NÃO RE 
CONHECENDO TAL ÁREA COMO DE OCUPAÇÃO INDÍGENA, com base 
no inciso Ido Artigo 17 da Lei nº 6.001/73. (Doc.06/07). 

É de se anotar, por relevante, que quando do cum 
primento da Liminar concedida, tanto a supra mencionada entidade como também a 
organização religiosa pastoral se fizeram presentes, tentando obstacularizar a deter 
minação judicial, porque tinham interesse junto às organizações internacionais, fato 
este denunciado a este Ministério. 

A própria FUNAI, após ter constatado de visu, já 
era sabedora de que a posse dos índios sobre a Fazenda Modêlo era clandestina e 
falseada, eis que constatara pessoalmente, meio da visita que coordenara presidindo 
o GRUPÃO, sendo mais tarde novamente a tutora dos autóctones intimada de todos 
os atos processuais na Justiça, comprovando-se pela PERÍCIA efetuada, que tais 
alegações eram fiíteis, restando patente que os índios que alí se encontravam eram 
todos egressos das aldeias vizinhas Sossoró, Ramada e Porto Lindo.(Doc. 08). 

\~~·-~·~~ •... ~ l 
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Porque é evidente, e qualquer leigo se apercebe 
disto, que se a posse fosse imemorial, estariam os mesmos em seus habitat, e não na 
sede da Fazenda e as residências dos campeiros; destruindo as cercas, matando os 
animais para suas subsistências e construindo suas choupanas no meio das pastg 
gens artificiais como o fizeram. 

Com a impetuosidade da invasão os indígenas in 
vadiram um barracão de alvenaria, medindo (80m2), cinco (5) residências dos cam 
peiros, danificaram um reservatório de concreto para 300.000 litros de água, para dis 
tribuição aos tanques de pastagens; um (1) reservatório metálico elevado com capg 
cidade de 20.000 litros de água potável; dois (2) poços artesianos; dois (2) bebedog 
ros de concreto com capacidade de 10.000 litros; vinte mil (20.000) metros lineares 
de rede hidráulica com cano PVC de 1 a 2,50"; vinte (20) bebedouros de concreto 
com capacidade de dez mil (10.000 litros) cada distribuídos nas pastagens; oitenta 
mil (80.000) metros de cercas com lascas de aroeira de quiatro (4) e cinco (5) fios 
de arame lisos; trinta e cinco (35) divisões de pastagens, com vinte e cinco (25) a] 
queires cada; cerca de 1.000 alqueires de pastagens ( colonião, brizantão e umend] 
cuia); trinta e cinco (35) cochos para sal aos bovinos, coberto de telhas; quarenta (40 
Km.)quilometros de rede elétrica trifásica de baixa e alta tensão; um (OI) aparelho te 
lefônico rural - prefixo: 4 78-1220 - ramal 8, que se encontrava em pleno funciona 
mento; um (01) tanque metálico com capacidade de 20.000 litros para ólo diesel; 
benfeiturias essas que encontram-se todas em poder dos índios invasores, inclusive 
38 (trinta e oito) cabeças de gado vacum que lá permaneceram. 

Tais fatos que constiuêm um verdadeiro confisco 
da propriedade, já foi denunciado em um Dossiê (Doc.9), todavia mesmo assim, não 
lhe fora dado o direito de falar nos autos do Processo Administrativo. 

Até mesmo as mais expressivas autoridades do m!! 
nicípio de Tacuru-MS, como o Prefeito e Veradores, que estão na região há mais de 
vinte (20) anos, efetuaram declaração em documento público,(Doc. l O), que o períme 
tro da Fazenda Modêlo nunca foi de posse indígena, restando, portanto, patente que 
a ocupação dos índios perpetrada pelas invasões levadas a efeito, são de natureza 
clandestina. 

Entretanto, com a troca de Presidente do órgão 
de Proteção aos Índios, aliado à pressão das entidades mencionadas, talvêz um novo 
processo administrativo fora reaberto, em evidente desrespeito às decisões anterior 

j 

l 
.1 
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mente tomadas, posto o constante da ATA da reunião do Grupo Interministerial, d~ 
veriam ser obedecidos pela FUNAI, sendo no entanto ignorados. 

Esse foi o modus operandi da Fundação Nacional 
do Índio, para obter a edição da Portaria Ministerial sob nº244, logrando a demarca 
ção da área, que, mais tarde, com a instalação da EC0/92, e as pressões das entidg 
des internacionais, fora homologada pelo então Presidente da República. 

Vê-se, pois, que através de um ato administrativo 
vo interno (Portaria), que não pode atingir ou obrigar particulares, ou mesmo criar <li 
reitos fora do âmbito da administração pública, logrou, ainda assim, a FUNAI invg 
dír e demarcar a propriedade do Suplicante, devidamente registrada e matriculada no 
Registro Imobiliário, e com seu domínio RATIFICADO pela União Federal. 

Nada disso se constituiu em obstaculo,mas o Sy 
premo Tribunal Federal não caiu no engôdo perpetrado, conferindo uma LIMINAR 
obstando a averbação da homologação da demarcatória na Matrícula nº3 .309 do Car 
tório do Registro Imobiliário da cidade de Iguatemi-MS, consoante se observa da P!! 
blicação no D.J.U do dia 26.2.93 (Doc.11), reverenciando, dessa forma, o direito de 
propriedade consagrado pela Lei Maior, e os princípios estabelecidos na Lei Regís 
trai, estando, ainda, o mencionado Mandado de Segurança sub judice. 

Portanto,a presente contestação possui amplitude 
geral, não se conformando o Suplicante, de forma nenhuma com qualquer tipo de ato 
confiscatório de sua propriedade, que está constituída como EMPRESA RURAL, 
com todos os documentos exigidos por lei, e, como se viu, até mesmo com seu título 
dominial Ratificado pela União Federal, via do INCRA. 

É consabido que o Instituto Nacional de Reforma 
Agrária - INCRA, não ratifica nenhum título dominial, como também o Banco do 
Brasil não promove financiamentos em propriedades, sem vistorias ou perícias, ou 
mesmo se vislubrar que sobre as mesmas pesam quaisquer tipos de ônus ou ocg 
pação principalmente se for indígena. 

Portanto, a área da Fazenda Modêlo nunca foi pal 
co de habitat indígena, a não ser por ocasião das invasões clandestinas ocorridas em 
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março de 1985 e quando estes foram transportados em cinco ( 5) caminhões, pela 
FUNAI no dia 20 de junho de 1992. 

EM RESUMO: 

1. A Fazenda Modêlo, desde quando pertencia ao Sr. Lucílio de Held, já era objeto 
de cadastro e gravada de hipoteca pelo Banco do Brasil S/ A, Ag. de Amambai-MS, 
sendo adquirida através de uma Escritura Pública de Assumpção de Dívida junto 
àquela agência, sendo, portanto, vistoriada por seus técnicos, desde que iniciaram 
os empréstimos com garantia hipotecária; 

2. As Pericias feitas na área, quer a efetuada pelo GRUPÃO, quer as vistorias do 
Banco do Brasil ou mesmo a levada a efeito pelo INCRA, que culminou com a outor 
ga do Título Ratificatório ao proprietário antecessor do Requerente, ou mesmo a P~ 
ricia Judicial promovida pela Justiça Estadua],- todas elas demonstram insofismave] 
mente, a inexistência de posse indígena; 

3. que a posse e o domínio, este inclusive ratificado pela União Federal, sempre 
pertenceram ao Suplicante e seus antecessores, desde que outorgada pelo Estado de 
Mato Grosso em 1954, portanto, há mais de quarenta (40) anos.(vide cadeia domi 
nial); 

4. que as propriedades não podem ser alienadas pelo Estado, reconhecer o domínio 
concedido e ao depois arrebatá-las, alegando que pertencem aos índios, configuran 
do tal atitude uma desapropriação indireta, devendo, pois, ser indenizada nos expres 
sos termos da Constituição Federal; 

5. que a autoridade do antropólogo que emitiu um laudo, (único documento em que 
se embasa a Funai),o qual foi submetido e aceito unilateralmente, sem que fosse per 
mitido qualquer esboço de defesa por parte do titular do domínio e da posse, que <li 
ga-se an passant: é cópia para todos os laudos que promove; que nunca esteve na 
área, a não ser após as invasões, porque é funcionário da FUNAI, e, por isso não 
pode emitir qualquer parecer contrário aos interesses dela (Funai), ou dos próprios Í!! 
dios, sejam eles quais forem, - não pode ser absoluto ou mesmo suplantar a Vistoria 

l::.·i~r Ass. -·{14·--~v- 
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do INCRA; o estudo feito pelo Grupo de Trabalho Intenninisterial{GTI) que culm] 
nou com a supra mencionada Resolução; a Perícia Judicial procedida no Processo de 
Reintegração de Posse) levadas a efeito na área objeto do litígio, durante todos esses 
anos, relegando-os "às calendas gregas"; 

6. que, ainda não se sabe qual o critério adotado pela Fundação Nacional do Índio, 
para promover demarcatórias de uma área e parte de outra, colocando marcos no 
meio das pastagens de colonião, brinzantão ou brakiária, e negar o direito consagrg 
do a cada cidadão de promover sua defesa, como senhora absoluta das propriedades 
particulares que almeja para sí, transportando índios de outras aldeias para invadí 
las, em desrespeito à Constituição Federal e de resto a todo o ordenamento jurídico 
constitui do; 

Ante ao exposto, requer: 

a). seja dado Vistas do processso administrativo ao Suplicante, ou então permitida 
sua reprodução por fotocópias de todos os documentos, admitindo-se, dessa forma o 
conhecimento de seu conteúdo, a fim de que possa exercer seu direito constitucional 
da mais ampla defesa, contestando-os um a um, e não por negação geral como o fáz 
nesta oportunidade; 

b ). a produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente a pericial, em 
um tempo razoável, a fim de conferir maior idoneidade à aludida prova, a ser levada 
a efeito no sítio do litígio; 

e). seja Notificado o Ministério Público Federal, para manifestar-se nos autos do 
processo administrativo, designando um de seus membros para acompanhar a per] 
eia; 

d). seja Notificada a União Federal para que atue no processo, em todos os atos 
como litisconsorte ativa; 

e). seja requisitada do INCRA, cópia de todo o processo RATIFICATÓRIO do imQ 
vel objeto do litígio; 

l :;~~\" Ass. ~ 
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f). seja, ao final, julgada por Vossa Excelência, improcedente a instauração do pre 
sente Processo Administrativo visando a demarcação da Fazenda Modêlo de prQ 
priedade do Suplicante (denominada de Área Indígena Jaguapiré), submetendo-o ao 
Exmo. Sr. Presidente da República às providências cabíveis. 

Av. Pres.Vargas, 1321 - lguatemi-MS - Fone/Fax (067)471.1232 - CEP:79.960.000 7 
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I- DADOS SOBRE A FAZENDA MODÊLO 

do 

de 

JOSE Sr. 
Tacuru-MS 

sendo que 
artificiais 

A Fazenda Mod;lo, de propriedade 

FUENTES ROMERO, situa-se no município 
, 

contendo a area de 2.375,2300 ha., 
1.000 ha são pastagens 

colonião e umendicula), 
aproximadamente 

(brizantão, 

e, o restante, consti tuêm-se de be jo, matas ciliares 
e a chamada reserva legal de matas. Foi adquirida 
do espÓlio de LUCÍLIO DE HELD em abril de 1.981. 
B certo , portanto, que há mais de onze ( 11) anos 

o Sr. JOSÉ FUENTES ROMERO detém a posse direta, 
sendo certo que, por via indireta remonta ao ano , 
de 1954, quando OSCAR MARTINEZ adquiriu a area global 
por compra efetuada ao Estado de Mato Grosso, represen 

tada por 9.958 ha., que foram transmitidas a terceiros 
em sucessivas alienações, representadas pelas Transcr! 
çÕes de n~ s : 14272, 22440, 3886, 3887, 16337, 3908, 
4993, 4994, 3905 e Matriculas nt e: 96, 5513, 2667, 
1464 e 6012, formando, assim, a cadeia dominial 
completa, tanto da Fazenda Modêlo quanto da ··Redenção, 
ambas oriundas da mesma gleba, con~inantea entre 

si e de propriedade de JOSÉ FUENTES ROMERO. (does 
do ANEXO I). 

* * * 
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II - DA INVASÃO INDÍGENA 

(1• INVASÃO) 

Em março de 1985 a 
Coi. invadida pelos indios Guaranis, 

Kaiowa oriundos das aldeias Ramada, 
Lindo. 

Fazenda Modêlo 
do sub grupo 

SossorÓ e Porto 

A invasão se deu face a incitação 
por elementos do PROJETO KAIOWA Nandeva - PKN , 
fundado por RUBENS F. THOMAZ DE ALMEIDA, CELSO SHITOSHI 
AOKI e PAULO PEPE. O antropÓlogo RUBENS F. THOMAZ 

DE ALMEIDA, então assessor da FUNAI, elaborou ou 
brilhante trabalho sobre a quase inexistente raça 
indigena guarani, no qual aduz que a região onde 
localiza-se a Fázenda Modêlo f'oi "habitat" daquele , ; , 
grupo Indigena, la pelos idos anos do seculo XVI. 

A invasão teve duração efêmera, 
de vêz que 
00.0004473-3, 

a Justiça 
da Seção 

reconheceu, no Processo nv 
Judiciária Federal de Campo 

Grande-MS, que, positivamente os silvicolae haviam 

se apossado de terras particulares. 

É que no bÔjo dos autos constam 
a eretivação de uma pericia judicial, atestando 
que na Fazenda Modêlo jamais foi palco de "habitat" 
indigena; constam a juntada do TÍTULO RATIFICATÓRIO, 
con:ferido pela União Federal (via do INCRA), o que 
por si só a-Casta a existência de qualquer li tÍgio 
sobre mencionada área; além do · que, também está 
juntados nos autos uma RESOLUÇÃO ddo Grupo de Trabalho 
Interministerial- GTI,criado pelo Decreto nº 88.118 

••• 



de 23.02.83 modi~icado pelo Decreto n• 94.945 de 

23.09.07, cujos elementos estiveram in loco, e no 

bÔjo da mencionada Resolução deixaram consignado 
A I - 

que a Fazenda Modelo, denominada de JAGUAPIRE . nao 

ficou reconhecida como ocupação permanente indígena. 

A FUNAI, inconformada Apelou da 

Sentença, encontrando-se o Processo sub-judice no 
TRF- 31 Região, sob nv 91.03.05403-9.(vide documentos 

do ANEXO III). 

- ; III - DA SEGUNDA INVASAO INDlGENA 

No dia 20 de maio p. passado, às 
23:30 h os indígenas que ocupavam cinco (5) c~inhÕes, 

lederados por elementos da FUNAJ e do PKN, arrebentaram 

o cadeado e a corrente da porteira que dá acesso 

à Fazenda Modêlo, entregaram uma fotocópia de uma 
Portaria, que diziam havia sido assinada pelo Sr 

Ministro da Justiça e tomaram conta da sede e de 
• todas as demais residencias, e, enfim, de toda a 

Fazenda Modêlo. Os campeiros foram expulsos e-.os 

animais vacuns (cerca de 2.500 cabeças)ali permaneceram 

empastadas, sem 

foi devidamente 

qualquer 

registrado 

atendimento. 

na Delegacia 

Esse i'ato 

de Poli.eia 

de Tacuru-MS, "ad-cautelam.". 

Passados uns dez { 10) dias, a FUNAI 

pennitiu a retirada dos animais, sob a condição 

de que a energia el~trica f'osse religada, o que 

foi f'eito através da ENERSUL, prepostos da cidade 

de Tacuru. o proprietário, todavia, não pode retirar 

todos os animais, sendo que trinta e·oito (38) perman~ 

e eram nos recantos da Fazenda Modê lo, sendo vedada 

••• 
a entrada dos campeiros para proceder tal 
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(vide does. ANEXO IV). 

IV - DAS PROVIDÊNCIAS TOMADAS 

da fotoc~p1a ·da Portaria, 
pela FUNAI, dirigimo-nos à 
constatar sua autenticidade, 

que tal ato administrativo 

tarde do dia 20/maio/92, 

De posse 

que nos foi entregue 
Policia Federal, a fim de 

onde nos foi informado 

havia sido assinado na 
portanto, o "fac-simile" prestou-se à invasão, mesmo 

antes de entrar em vigor. 

Diante disso, tomamos as providências 

judiciais :'Mandado de Segurança no STJ, visando a 

suspensão da PORTARIA editada, ao tempo que no 
TRF- 31 Região, requeriamas o revigoramento da liminar. 
e, paralelamente ingressamos com uma CAUTELAR INOMINADA 
na Seção Judiciária de Campo Grande-MS, tudo com 
vistas a restabelecer o "stato quo ante".(docs.comproba 
tÓri os ANEXO V) • 

•• •••• 
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V - BENFEITURIAS DA FAZENDA MODÊLO l Proc. ;;[if;Sfl::I F/.~ 
Ass.~ 

No item I deste dossiê, foram relatados 

apenas os dados documentais da Fazenda Modêlo, sendo 

que as benfei turias comprobatórias da posse até 

mesmo dos antecessores do Sr. JOSÉ FUENTES ROMERO, 

Sr. LUCÍLIO DE HELD, que residiu no local, tratavam 

se de: duas ( 2) casas de madeira com 100m2; sistema 

de abastecimento de água; 36 km de cercas de 4 :fios; 

1.100m de canos de 2"; uma (1) mangueira com 2.000m2, 

contendo cinco (5) divisões e brete coberto, sendo 

induvidoso {vide Transcrição ne 4994 juntada no 

no ANEXO I), sendo que o Sr. LUCÍLIO DE HELD adquiriu 

a propriedade em novembro de 1971. portanto há vinte 

e um {21) anos. 

Atualmente, a FAzenda 

de JAGUAPIRÉ pela FUNAI, conta com: 

de madeira coberta de telhas; um 

Modêlo, chamada 

cinco {S) casas 

(1) barracão de 

alvenaria medindo 80m2., com piso de concreto e 
coberto com brasilit; um (1) reservat~rio de concreto 

para 300. 000 litros de água, para distribuição aos 

tanques das pastagens; 
elevado, capacidade de 
para consumo humano; 

um (1) reservatório metálico , ; 

20. 000 11 troa de agua potave 1 

dois {2) poços artesianos; 

dois 

dez 

{2) bebedouro de concreto com 

metros {aO.OOOm) de rede 

capacidade 

hidráulica 

de 

mil com 

cano PVC de 1 a 2,50"; vinte (20) bebedouro de concreto 

com capacidade de dez mil (10.000 litros) cada, 

distribuidos nas pastagens; oitenta mil metros (80.000m 
de cercas com lascas de aroeira de quatro (4) e 

cinco (5) :fios de arame lisos; trinta e cinco (35) 

divisões de pastagens, com vinte e cinco (25) alqueires 

cada;cerca de 1.000 alqueires de pastagens {colonião 

•••• 
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brizantão e umendj cu l a Ij trinta e cinco (35) cochos 
para sal 
(4.000) 

ao bovino, cobertos de telhas; quatro mil 
cabeças de gado, alternadamente durante 

o ano nas pastagens; quarenta (40) quilometros de 
, , - rede eletrica trifaeica de baixa e alta teneao; 

um (01) aparelho telefônico rural - prefixo 478- 
1220 - ramal 8, funcionando,; um (1) tanque metálico, 
capacidade de 20.000 litros para Óleo diesel;- benfeitu 
rias essas que encontram-se todas.em poder dos ·1~ 
dios, ou da FUNAI, inclusive trinta (38) cabeçass 
de gado vacum que lá permaneceram. ( vide documentos 
no ANEXO VI ) • 

VI - PONDERAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DA FUNAI 

Como mencionado no item II , a invasão 
da Fazenda Modêlo, deu-se concomitantemente com 
a formalização de um Processo Administrativo calcado 
em um "laudo" dito antropolÓgico, elaborado por 
RUBENS F. THOMAZ DE ALMEIDA, CELSO SHITOXHI AOKie 
PAULO PEPE, pessoas que criaram o PROJETO KAIOWA 
NHANDEVÁ -PK.N, que atua na região, paralelamente 
à FUNAI. Tais pessoas est~o sendo processadas criminal 
mente, no Forwn da Comarca de Iguatemi-MS, conforme 

~ r , 
se ve ,de algumas copias Ido.· processado que ja conta 
com quatro (4) volumes.(docs. ANEXO VII). 

Foi, portanto, a partir do famigerado 
"laudo" elaborado pelo SR. RUBENS F. THOMAZ DE ALMEIDA, 

- A - I - que, alias a FUNAI f~z quest~o de t1ra-lo de circulaçao 
(estando atualmente encostado no Museu· do Índio 
no Estado do Rio de Janeiro), que a FAZENDA MODÊLO, 
passou a ser chamada pela FUNAI como JAGUAPIRÉ. 
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Vll - e o N e L u s A o 

A FAZENDA MODÊLO, pertence a JOSÉ 

FUF.N'fES ílOMF.ílO, desde> 198 J , ar-ndo que i;Pun a11 l.cccfifj<ffPS 

do li nham a posse do ade l 9~,'1. 

A 1alada Área lndigena 

n~o Cica localizada na Fazenda Mod;lo; 
JAGUAPIHÉ 

A Fazenda Modêlo 
-- portanto, 

consiste em área 

inexiste litigio RA'l'lFlCADA PELO, TNCR 
sobre ela; 

A perícia judicial levada a cfcilo 

por ocasiao da Reintegração de Posse ou t or-gada pela 
.l uss t í ç a (does. neste Dossi;), afirmn cater.1>rir.am,~nt.,~ 

que a Fawcrrda Modêlo jamais f'o í h ab i l.a L indiflena; 

O GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL 
-G'rI criado pelo l>ccreLo n9 8B.l.18 de 2:3.02.8:1 modifica 

do pelo Decreto n9 94.945 de 23.09.87, elaborou 

uma RESOLUÇÃO (Resolução n9 10), quando estiveram 

in loco , onde se lê com todas as letras que: a 

á~ca indígena JAGUAPIHÉ 

área permanente dos indígenas; 

não Õ rcconhcc ida como 

A Justiça Federa 1 deu P,anho dr. CmHHl 
, 

AÇÃO HE1NTEGHAÇÃO ao Sr. JOSE FUEN'I'ES ROMEHO, na DE 
DE POSSE, atualmente tramjtando em grau de recurso 
no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 3ª REGIÃO, sob n9 

91.03.05403-9. 



VJJ - FlNALlUADE 

Esperando-se que o presente noss1t 
que t.em por e acopo informar toda a verdade nobre 
a FAZENDA MODELO, chamada de Área lndÍP,crta JAGUAPJUÍ,;, 

seja fonte fidedigna ao SR. Ministro da Justiça, 
na análise da questão, propiciando a rcvor,ação da 

POH'l'AHIA nº 244 editada em 20 de mai o/92, para quP. 

scjn levado cm conta a doc í sjic do Poder JudJctárJo, 
ainda não conhecida em sua Última instância. 

Brasilia,DF, 24/junho/1.992. 

., 
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~~-~~~!~!~-~-~!!~~~!~-~~-~~!~-~~-!~~~~-~~-~~!! !n~ 1 h. 
Nao ae trata de uma area de terra coberta• de matas reena,ao 

contr:rio,; uma ~elia•i•a fazenda localizada a •eno• de S Km do asfalto' 
no Municfpio de Tacuru-MSJ devlda•ente estruturada, for•ada em capim co 
fonl;o e brizant;o, que comporta 2.000 cabeça• de gado bovino e• seu int~ 
rior, com toda uma valiosa estrutura de benfeitorias, inclusive com ele-' 
trificaç;o rural e telefone; 

ABAIXO TRANSCREVEMOS AS BENFEITORIAS CONSTRUIDAS E EDIFICADAS 

' ~ . 
. - ',·· .. 

1 - A faxenda Modelo, de Propriedade do Sr. José Fuentea Ro~ero, est~ lo 
calizada no Municipio de Tacuru-MS, ; apena• 5 km do asfalto, com ari 
a total de 2.691,23 Has. iguais a 1.112,00 4fqueires, sendo que a fu 
nai quer confiecar aproxi•ada•ente 700 alqueire• com as seguintes ben 
feitoriaa:- 

2 - OS Casas de Madeira, cobertas de telha•, asaoalhadas, co• energia ' 
Elétrica. e agua encenada. 

3 - OI Barrac;o para guarda de Maquin;rioa 80,00 Mts2, piso de concreto 
cobertura de Braailit, extrutura de madeira, parede• em alvenaria. 

4 - OI Al•oxarifado de alvenaria,coberto de telhas para abrigar 02 co•-' 
preaaores de ar,devidamente lnetaladoa em funciona•ento retirando a-' 
gua de 02 poço• semi-artesianos tanto para o consumo humano como pa 
ra o consumo do gado bovino. 

5 - OI Reaervitorio terreo de concreto com capacidade para 300.000 Li-' 
_tr~a de ~gua para a dlatribuiç;o de água~ 15 bebedouros de 10.000 Li 
troa cada um, localizados e distribuídos nas pastagens para o gado b~ 
vino. 

6 - OI Reserv;torio Met;lico elevado, co• 15 Mt• de Altura com capacida 
de de 20.000 Litros de ~gua PÓtavel para consu•o humano dos e•pregado 
nas 05 casas de •adeiras ali locali:adaa. 

7 - 02 Poços aemi-arteaianos •• funcionamento, capacidade de va:;o para 
10.000 Litros cada u• por hora, para abasteci•ento do reaerv~torio e 

•• distribuiçao nas paatagena de gado bovino,aaai• co•o consu•o hu•oano. 
8 - 02 Compressores el~tricoa devida11ente inataladoa,para bombear ;gua' 

doa poços arteaianos no reserv;torio, para conau•o humano e consumo' 
ani•al. 

9 - OI Mangueira ( Curral) conatruida para a lida de gado bovino,capaci- 
dade para 3000 cabeças, co• 08 divia*oea, troncos cobertos para vaci 
naç;o de gado e•barcador etc. 

10- 15 Bebedouros conatruldoa em concreto ar•ado, localizado nas pasta-' , 
gena de gado bovino, capacidade de 10.000 litros cada um, agua para o 
consumo ani111al. 

11- 02 Redes hidr~ulicaa, construidas coN tubos PVC. de 1.00 até 2,SO-P• 
perfazendo 10.000 Mts corridoe,enterradoa no aolo, iguais a 10 KM pa• 
ra diatribuiç;o de ;gua do reaervatorio de J0.000 Litroa até os IS ' 
bebedouros localizado• nas paatagena,para consumo animal(gado Bovino). 

12- 18 DlviaÕea de paatagena internas, com 35 Alquelrea cada u•a,dlvidi 
daa coa c;rca• de ara.e liso 4 floa, lasca• de arrueira, perfazendo' 
aproxi•ada•ente SO KM de cêrcaa e• linha reta. 

13- Dos 700 Alqueires que a Funai pretende confiscar, 540 Alqueire• ae' 
encontram devidaaente for•ados e• capi• coloni;o e gra•a tipo Brizan 
t;o e• cujas pastagens ae encontravam 2.000 cabe~a• de gado bovino, ' - ' - ~ - que forao expulsos pelos 1ndioe, por ocaalao da in~aaao da fazenda. 

14- 18 Coxos de Madeira. cobertos de telhas. distribuidos nas 18 divi- 1 

a;ea de pastagena. pare colocar •ai •lneralizado ao gado bovino. 
15- 40 Porteiras Diveraaa,fabricadas e• •adeira co• dobradiça de ferra-' 

gene,colocadas nas divia;ea de pastagens e na mangueira,funcionando 
t ' 

para a en~ra~I~~ J:J:~~ # 
---------. -- --· - 
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16- 01 R;de El~trica de Alta e baixa tena;o, 33.000 Volta, trif;aica com 
apro•imadam~nte ISKM do extena;o funcionando coa 01 tranaformador in 

A N - 

terno de 15 KVA de força para eletrificaçao das 05 casas de madeira! 
da mangueira de gado ali existente. 

17- 01 Corredor de aproximadamente 2KM, construidos entre aa Pastagens' 
para o manejo de gado Bovino,com c;rcaa de arame liso, e porteiras' 
nas duas laterais. · 

18- 01 Aparelho Telefonico de nV 067-478.1220 Ramal n2 8, Rural,funcio-' 
A A 

nando na sede da fazenda Modelo. 
19- OI Super Tanque Met;lico,formato redondo, com capacidade de 20.000' 

Litros de Ol~o Dieael,para abastecimento de tratores, e m~quin;rloa 
de trabalho na Fa%enda. 

20- 04 Tratores di~ersos, sendo OJ deles de marca Ford 6.600,outro da 
Marca Val•et, Modelo 128 Traçado, 01 caminh;o Marca Ford-Cargo, OI ' 
P~ Escavo-Carregadeira, e 01 Caminhoneta Marca ford,Modelo f-4000 r 

todos esses implementos e M:quinarioe e Vefculoa, incluindo tombado 
res,gradea, arradoaas e Niveladoras,Carroças,Carretas,Etc; Todos es 
ses lmplementoa e Maquinirios para uso internamente,tanto na ar;a ' 
de 700 Alqueires que a Funai pretende confiscar,como no restante 1 , 
da area •aior. 

21- 05 FamilÍas diversas de campeiros, cerqueicos trabalhadores bra~aia 
e Operadores de M~quinas que estavam ocupando as 05 casas de Madeira 
cobertas de telhas que foram expulsos como animais na calada da nol 
te,por volta das 11.JO Hrs da Noite de 20 de Maio de 1992,quando os 
lndios liderados por elementos da Funai,PKN, e do Cime, lnvadir;o a 
Fa%enda,jogando seus pertences e móveis para fora das casas e se a 
poderando delas. 

22- Finalmente informamos que todas as benfeitorias acima descritas· es 
t;o construidas e edificadas dentro da ~reade 700 Alqueire• da fa 
zenda Modêlo, que a Funal a todo Custo quer confiscar, aqui est; o 
trabalho de maia de 30 anos do branco ( Home• Branco), que de umar 
hora para a outra Yê aua Fa%enda eendo invadida pelos lndios,pela' 
Funai,pelo PKN, e pelo Cime, com prejuizoa inc~lculaveis.(JUNTAR 
FOTOGRAFIAS). 

Todas as benfeitorias, e investimentos relacionados e construi 
dos na fazenda Mod;lo,ora invadida pelos indigenas,foram feitos com , 
muito sacrifício financeiro,recorrendo a financiamento bancarios,mul 
tos deles,celebrados na ag;nçia do Banco do Brasil S/A, na Cidade de 
Amambai-MS, essa Fazenda foi adquirida do Eap~lio de Lucilio de Held, 
Por escritura P~blica de Compra e Venda, celebrada em 01.04.81,quan- 

~ "' - •• t do tambem por Escritura Publica de confissao e assunçao de divida ' 
com Garantia Hipotec~ria, celebrada no dia 06.04.81,quando o atual ' 
propriet;rio e comprador assumiu UMa dfvida remanescente, oriunda de 
financiamentos, todos para investimentos na referida propriedade,no 
valor de CR$- .5.487,000,00 (Cinco Milh;es Quatrocentos e Oitenta e' 
sete Mil Cruzeiros); que acrescido de juros e correç;o monet;ria,fo 
r;o devidamente pagos pelo atual propriet;rio em seus respectivos ' 
vencimentoa,asaim sendo parte dessas benfeitorias e investimentos f~ 
ram feitos pelO antigo propriet;rio Sr. Lucilio de Held, o restante, 
e a maioria deles. for;o feitos pelo atual propriet;rio Sr. Jos; ru 
entes Romero. 

- -------------- --------~ - ---- --- ..•.•... -·-- ··- -- 
FI.~ 
Asa.~ 

e 
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VALORES DOS INVESTIMENTOS EXECUTADOS NA ARtA INVADIDA PELOS INOIOS -------~------------~------~--~------~----------~~------~~-~-~---~ 

1 - 05 Casas de Madeira cobertas de telhas,aasoalhedaa,com energia ele 
trica, e agua encanada com 50,00M2 cada uma valor de 
cR$-J.OOO,OOO,OO cada uma ••••••••••••••••••••••••••••• cR$- 15~000,000,0CI 

2 - OI Barraca~ construido de Material,piao de concreto- 
cobertura de Brasilit,extrutura de Madeira,medindo - 
80.00Mts2 no valor de ••••••••••••••••••••••••••••••••cR$- J.840,000,00 

3 - OI Pequeno al•oxarifado,conatruido de alvenaria,co - 
bertura de telhas,medindo 8,00M2, no valor de ••••••••• cR$- 240.000,00 

4 - 02 Poços aemi-arteaianoa,de 6,00P•,profundidade de- 
150Mt cada u•,revestldoa co• tubos •etalicos de 
6,00P~,valor das duas .Unidades ••••••••••••••••••••••• cR$- 24.000,000,00 

5 - 01 Reaerv~torio terr;o,conatruido de concreto arma - 
do co• ferragem,capacidade para 300.000 litros valor •• cR$- 2.800,000,00 

6 - 01 Reservatório Met~lico elevado,com f5,00Mta de Al- 
tura,capacidade pora 20.000 Litroa,tipo taça,devida- 
mente instalado, com uma baae de concreto,valor de •••• cR$- 1.800,000,00 

7 - 02 Compressores de ar,40 p;a,•arca Waine,modelo 03 - 
cabeças,devidamente instalados valor das duas unida- 
des•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••cR$~ 1.9001000,00 

8 - OI Mangueira •curral•,para lida do gado bovino,com - 
oito divis~es internas,tronco coberto para vacinaç;o 
do gado,com e•barcador de gado com J.000 M2,Valor ••••• cR$- 4.500,000,00 

9 - 15 Bebedouros, construidos em concreto armado,com 
ferragem,localizado nas pastagens,com capacidade de- 
10.000 Litros cada um,valor das 15 unidades ••••••••••• cR$- J.750,000,00 

10- 02 Rêdes Hidriulicaa,eonstruidas com tuboa de PVC 
com saida de 2,SOP•,reduç;o para !,OOP~,perfazend2 - 
10.000 Metros corridos de tubulaçao,na distribuiçao- , , , 
de agua do reaervatorio de 300.000 Litros ate as - 
15 caixas tipo bebedouro,valor de ••••••••••••••••••••• cR$- 1.975,000,00 

11- 50.000 Mts de cêrcas,construidaa em linha reta,nas - 
divis;es de pastagens,com lascas de arueira de 4 a - 
5 fios de arame liso com um custo apro•imado de 
cR$-1.050,000,00 por cada I.OOOMta corridoe,incluin- 
do a m;o-de-obra e material aplicado no total de •••••• cR$- 52.500,000,00 

12- 18 coxos construidos de madeira,instaladoa nas divi 
s~es de pastagens,com cobertura de telha,para ali- - 
•entaç;o de aal mineralizado ao gado bovino custo - 
total das 18 unidade••••••••••••••••••••••••••••••••••cR$- 720.000,00 

13- 40 porteiras, fabricadas em •adeira,inataladaa com - 
dobradiças de ferragens, incluindo aa porteira& 2ª - 
mangueira e da entrada e saída de 9ado nas divisoea- 
de paatagena preço total das 40 unidades •••••••••••••• cR$- 1.200,000,00 

14- OI Rêde el;trica de alta tena;o,J~.~O Volte,trifa - 
sica,co• postes.de co~creto,caboa de alu•inio com ••• 
aproxi•ada•ente 15Km de extensao,devida•ente insta - 
lada• com um tranafor•ador de is KVA de Potênçia, 
valor da rêde eletrica e do tranaformador ••••••••••••• cR$- 60.000,000,00 

15- OI Aparelhv Telefonico de ne 067-478-1220, telefone 
Rural,comparti.lh,do, Ramal ni! 8,desativado valor ••.•••• c:R$- 1.500,000,00 

16- 01 Super Tanque·Metalico,formato redondo,capacidade 
de 20!000 Litroa~.d~vidamentos instaladoa,que por 
ocasiao da 1nvasao-da•fazenda,ae encontrava co~ 
8. 000 Litros:·~~·. OI e,o.,:,b i ese I em seu inter l or, va I or 
~!-~~!~!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!~!~!!!~:!!:!!!!!!!!~!!!!~~!: !!~QQLQQQ~QQ. 
Soma dos 
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Transporte da So•a doa Vafore••••••••••••••••••••cR$- 

17- Valor atualizado no investimento,na formaç;o,e no 
plantio de aproximadamente 540 ~lqueires de ter-' 

- - rasem capim coloniao e grama tipo bri:anteo co- 
mo seja: Serviço ~raçal na derrubada do Mato,ae~ 
viço de mecanizaçao na destoca, e no enleiramen 
to doa troncos e de toda madeira em geral,Scrvi 
ços Mecanizados no ar2mento e gradeament~ do !e~ 
reno,esses serviços sao executados com maquina-' 
rios pesados •Trator de Esteira•,em seguida vem 
a semeadura,utilizando sementes selecionadas e - 
certificadas,o plantio somente pode ser feito en 
tre os meses de Setembro,Outubro,Novembro,Deze~ 
bro,Janeiro,fevereiro,e Março de cada ano,o va-' 
lor estimado por cada alquelre,incluindo todos - , 
os serviços descritos,inclusive consumo de Oleo- . , 
Diesel para o funcionamento de maquinario utili- 

N 

:ado nos serviços de destoca e na mecanizaçao - 
A A 

do solo,operadores, assistençia Mecanica,repoai- 
~;o de Peças,aquisiç;o das-sementes-eertificada 
e de cR$-I00.000,00 por Alqueires x 540 alquei-' 
res. 
Valor Total••••••••••••••••••••••••••••••••••••• cR$- 

Flh.04 

177.225,000,00 

54.000,000,00 

~-----------~---------~-----~---~~~--~~~-~~------------~-~-~~-~--~-~---- 
Soma Total dos lnvestl•entos atuali%ados ••••••••• cRS 
Valor da terra N~a = 700 Alqueires x cR$-600.000, 
00 por alqueire,por se tratar de terras altamente 
valori%adas,localizadaa bem pr~xi~o ao asfalto, - 
nas proximidades do Municipio de Tacuru-MS •••••• eR$- 

231.225,000,00 

---~~----~-----~-~------~-----~-------~--~-~-~----~-~~~-~---~~-~-~-----~ 420.000,000,00 

Valor Total dos lnvesti•entoa e da terra n~a ••••• cR$- 651.225,000,00 
' Valor correspondente a 1.005,752,00 URV. 

A • Como se ve,tanto a funal,como o Cime, assim como o PKN, mentores' 
e principais respons:veis pelas invas;es de terras, muito bem souberio 
pr;viamente escolher esta belissima fazenda, altamente valiosa, tanto' ~ 
pela sua localizaçao, como pelo sua estrutura de benfeitorias e inves- 
timentos, trata-se portanto de uma quadrilha de grilheiros de terras ' 
que enquanto uns empurr;o os indios para dentro das aréas que preten-' 
dem confiscar, sempre agindo ma14osamente na calada da noite,juridica 
me~te, apenas alicerçados em laudos frios de antrÓpologos, outros emp~ 
rrao um processo desapropriat~rio,ao ministro da justiça,co• uma port~ 
ria por eles mesmo elaborada,que sem nenhum critérlo,enganado o Sr. ' 
ministro acaba por assinar, em total dearepeito a Justiça, que,com ' 
total conhecimento da cauaa,e do direito, em sentença proferida em 21. 
08.90, declara como de propriedade e posse de particular, portanto essa 
portaria,e sobretudo, todos oa abusos praticados na ar~a de terra em' 
letigio, a começar pela lnvaa;o perpetrada pelos indlgenas,fere os di-' 
reitos constitucionais, em deprimento do proprietario dessa gleba de ' 
terra,que lhe foi negado o direito, que deve proceder o devido processo 
legal, assegurando-lhe, a ampla defeaa,é de todo inadimissivel,a vista 
do princfpio Conatitucional,que atrav~a de uma aimple• portaria,ae de-' 

, - clare que essa area de terra nao •aia pertence ao aeu legitimo proprie , - 
tario. 
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~-~------~-------~-~-~----~------~---~----------~~----- 
Por Volta das 11,30 Hrs da Noite do dia 20.05.92, 04 caminh~ea 

transportando lndigenas liderados por altoa funcionários da funai,do 
PKN, e do Cime, invadir;o a fazenda Mod;lo, cortando u~a corrente, e 
arrebentando um cadeado da porteira principal, localizada~. mar-' 
gena da estrada, dirigindo-se at~ a a;de da fazenda, ali chegando ' 
por ~olta ~as 24.00Hra,encontrando ae-caaaa fechadas,porque naquele 
hÓrario os empregados da Fazenda com todos os aeua familiares •e en 
contravam dormindo, surpreendidos com a presença de indio&,ae recu - 

~ N 

sarao em abrir a porta, quando entao tanto os indigenaa como oa •e - 
us acompanhante•, chutaYam e arrebentavam aa portas das casas, e•-' 
ato contfnuo de pura selvageria, expulaar;o os moradores,entre eles 
homens mulheres, e crianiaa, aMedrontradaa ae• saber o que estava a 
contecendo retirados~ força de dentro de auas casas em alta hora = 
da noite, comecaram a correr desesperados, descalços, e com roupaa - 
fnti•as, deixando para tr;s todos oa seus pertences,procurando soco 
rro, ainda em ato contfnuo em total desrespeito ao ser humano, os 
lndigenas sempre liderados pelos funcion~rioa da funai, do PKN, e do .•. , , 
Cime, atirarao para fora todos os moveia e pertences doa funcionari- 
oa da fazenda passando eles a ocupar todas as casas, ao amanhecer o .. , 
dia, jo9ara~ em cima do caminhao todos os aoveia e pertences dos - 
funcionarioa, atirando tudo para o outro lado da ponte,alf deiaando 
oa poucos •~veia e utenailios domestico& daquele povo hu•ilde e tra 
balhedor,pr;ticamente tudo quebrado e despedaçadoa(JUNTAR FOTOGRAFIA). 

QCORRENÇIAS NO PRIMEIRO DIA DA INVASÃO DA FAZENDA -~-----~~~~~~-~~-~----~~~~~---~--~~~--~---~~----- 
Infelizmente como tudo aconteceu inesperada~ente,em alta hora 

da noite, encontrando-se 2.000 cabeças de gado bovino •Bois de En- • 
gorda• nas pastagens daquela fa%enda, dentro da ar;a invadida,PROPO 
SITADAMENTE, em ato de crueldade e aelvageria, com a finalidade de 
provocar todo o prejuf:o posafvel ao proprietario do gado e daquelas 
terras, Sr. José fuentes Romero, os indigenas, em grupos, uns deles 
armados com arco, flexas, e bodoques, outros portando e batendo la - 

N - 

tas e tamboretes, invedirao as pastagens onde se encontrava o 9ado - 
bovino correndo em direçio a todos esses animais, enquanto outros - .•. 
indios cortavam e arrebentava• as cercas, expulsando o gado para fo- 
ra da& pastagens, jogando e encurralando easea animai• no meio da 
mata, na vi%inhança e no rio, enlouquecidos o gado ae atiravam em 
manadas por cima da cêrca fugindo, e se extraviando por todos oa 
lados, tudo iaao e •aia estava aendo executado~. vista& dos funcio 
n:rios e empregado• daquela fe:enda,que estar~ecido& olhavam do ou - , - 
tro lado da ponte, sem poder entrar na area invadida,porque encima - , - da ponte que aepare as dua areaa, estavam outro pelotao de lndios 
ar•ados i•pedindo a entrada de quem quer que seja,portanto o propri 
et~rio das terras invadidas pelos lndios tanto quanto os seus funci 
on~rios nunca •ais puder;o adentrar naquela area, humilhados conse - 
guirio recuperar eaaa boiada, apÓ& 30 dias deu• trabalho penoao,inl 
ciando uma busca de!aea animais em toda a vizinhança,retirando anim~ 
is atolados em VarJao, e no •eio da Mata, ficaram perdidos aem •erem 
encontrados 80 boia, enquanto a •aioria dos outros animais encontra- ~ , 
dos forao recuperados em estado precarlo, todoa machucedos,magros e 
doentes. permanecendo ainda dentro da ;rea invadida os aeguintea: 
1 - 60 Cabeças de Gado bovino, Vaca leiteira, bezerros e bois. 
2 - 06 Animais Cavalares, cavalos de lida,•ula e burros. 
3 - OI Carroça_de,du?a rodas de pneusf com arre~me~to ~ompleto. 
4 - OI ·Bomba HadÍ,aul~ca para lavar ve culos e maqu1nar1os. 

)4; :f tu-dd 'i?.Yb7-::& b I Proc. n.º ··---- - - - ~; .. ~5wc 
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5 - OI Rolo Faca que ae encontrava no meio daa pastagens. 
6 - 1.200 Telhas francesas para cobertura de cosas. 
7 - Assim como todas as benfeitorias, e aparelhos constantes descritos. 

Uma vez que os funcion~rios da fazenda n;o podem adentrar na aréa 
. , # 

invadida,para retirar tudo mais o que ficara la dentro, aguardando a 
retirada desses lndios invasores pela juatiça,pelo que sabemos, esses' 
animais 8 Gado Bovino# 60 cabeças que ficaram dentro da ar~a, j; foram 
alguns vendidos, outros abatidos para consumo dos lndigenas,portanto' 
quanto a esses animais n;o temos nenhuma esperança em encontra-los alf 
quanto aos animais cavalares e todos os outros implementos,que ai( fi ,. •.•. - •... - 
carao por ocasiao da invasao somente poderao serem recuperados por in- 

~ A N 

tervensao de força Policial,ou por ocasiao da retirada desses índios' 
invasores daquela fazenda. - , - A Humilhaçao do indio para com o Branco, e tao revoltante que bas- 
ta dizer, que eles podem ter o direito de invadir a aréa, expulsar o 
Branco das casas, apoderar-se delas, expulsar e matar os animais daqu~ 
la ar;a, continuar destruindo todas as benfeitorias ali construidas ' 
fruto do traba I ho i ncans;ve I de 111a is de 30 anos do Branco, tudo est~ ., 
sendo feito; luz do dia, sob o olhar, a revolta, e a indignaç;o do h.2. 
mem Branco, e do propriet;rio das terras, que valendo-se de e~presti-' 
mos banc:rios, conseguiu construir durante longos anos tudo o que alÍ 
se encontra edificado. 

COMO ESTÃO SENDO DESTRUIDAS AS CERCAS,,6tS PORTEIRAS E A MANGUEIRA. ---------~----~--------~~---~~-~-----------~------~-------------~ 
Um dos crimes de consequençia irreparav~I provoéado pelos lndios 

f O FOGO, doa 700 alqueires que a Funai pretende confiscar, 540 alque 
ires se encontram devidamente formados em capim, com 18 divisões de' 

A 

pastagens internas com cercas de arame liso, dividindo a& pastagens.' 
uma aréa desse tamanho bem for•ada comporta 2.000 cabeças de gado em •.. 
seu interior,como infelizmente eaaaa pastagens nao tem jado bovino Pã 
ra comer o capim, esse capim cresce muito durante o verao,nos •eses' 
de setembro at~ maio,formando· muitas camadas de capim que vai se de-' 
clinando sobre o solo tornando-se seco durante o inverno provocado ' 
por baixas temperaturas e geadas, é portanto nessa ;poca que os lndi 
os, embora ciente das consequençiaa devastadoras e dos preJufzos que' 
esse fogo traz,; quando eles aproveit;o para fazerem as queimadas, ' 
essas queimadas e esse fogo por eles provocados durante o lnverno,tem 
por finalidade ~nica de somente queimar toda! as benfeitorias encrav~ 
das e construidas nas pastagens como seja: cercas de arame liso,com' 
lascas de arueira,porteiras construidas de madeira,coxos feito de ma 
deira,com cobertura protetora construida de madeira e coberta de te-' , •• f 
lhas,para ae ter uma ideia da extenaao dos preju zoa que esse fogo ' 
cauaa,basta dizer que para se fazer uma construç;o de 1.000 Metros ' 
de cêrcas precisa de 400 lascas de arueira à cR$-2.000,00 cada lasca 
num total de ••• cR$-800.000,00; precisa-se de 05 rolos de arame liso 
no valor de cR$-40.000,00 cada rolo •• Total cR$- 200.000,00;M;o-de-O' 
obra braçal de cR$-S0.000,00, portanto o custo pela construç;o de ' 
1.000 Metros de cerca corresponde ao Valor de cR$-1.0SO,OOO,OO ( Hum 
Milh;o e Cincoenta Mil Cru%elroa Reaia)ilmagine ent;o o custo de a-' 
proxlmadamente S0.000 Mil Metros de cercae que eat;o edificadas den-' 
tro daquela aréa a cR$-1.050,000,00 por cada I.OOOMts iguais ao valor 
de cR$-52.500,000,00 (Cincoenta e Dois Milh;es, e Quinhentos Mil Cru 
zeiros Reais)esaes valor somado aos valores.de 18 coxos instalados e 
cobertos naquelas pastagens ao custo de cR$- 40.000,00 cada u~ num t~ 
tal de cR$-720.000,00; e mais 40 porteiras de madeira& construidas e 

l 
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inetaladas naa divis~ea de pastagens na base de cR$-JO.OOO,OO cada uma 
num total de cR$-1.200,000,00; assim sendo a soma doe valores daa cer 
cae,doa coxos cobertos, das porteiras, se• incluir a mangueira, e aa 1 

casas de madeira cobertas de telhas que tamb;• correm o risco de serem 
queimadas neste Inverno, est;o orçados e~ cR$-5S.470,000,00 (Clncoenta 
e Cinco Milh;es,Ouatrocentos e Setenta MIi Cruzeiros Reais):portanto' 
valor eaee correspondente à aprox imadamertia: =t:: 85 •. 668, 00', :URV'- , ' ir··, no 
• cambio desta data. 

Sem falar ainda no prejulzo devastador que esse fogo poderá cau 
sar n~s pastagens de todas as v1xinhançae,uma vez que todas as fazen-' , . 
das vizinhas em volta dessa area de terra em poder dos lndlos,eatao ' 

# 

cobertas de vegetaçao raateira,portanto todas elas formadas e~ posta- 
9ens,com todas as benfeitorias necess:rias para a atividade agropecu 
aria; considerando também o prejuf%o irrepar;vel, da desgraça e ades 
truiç;o do solo, causado pelo fogo, que quando queimado por muitas ve 
%es fica completamente deecalciflcado pela destruiç;o de toda vegeta - 
ç;o;portanto rogamo& a V.Exma Sra Jufzea que pelo amor de Oeus,aomen - 
te h~ um ca~inho a seguir, retirar esses indios dessa aréa de terras,o 
mais r;pidamente poesfvel terminando assim de uma vez por todas com to 

•• - t - dos os abusos,provocaçoes,humilhaçao e preju1%0S ao hoMem branco. 
Essa aréa de terras foi pera segunda vez,invadida pelos indige 

nas no mês de Maio de 1992,portanto na entrada do inverno daquele ano, 
quando eles provocaram uma série de queimadas durante os meses de Jun 
ho,Julho,Ag~sto, provocando a queima de parte de benfeitoria ali exis 
tente,durante o inverno do ano seguinte, nos •eaes de junho,julho, e 
agÔsto de 1993 às queimadas naquela aréa foram por demaia devastadoras 
co~ toda certeza mais da metade daa benfeitorias,princlpalmente aa cer , - 
caa.as porteiras, e os coxos cobertos e existentes naquela area de ter , - - ras ja se encontrao quase tudo destruido e dizimado pelo fogo. 

Estamos se aproximando do inverno deste ano,todas as pastagens 
, # 

naquela area de terra, estao crescidas com mais de 2.00 Mts de Altura, 
formando diversas camadas de capim seco aobre o solo, encobrindo ore~ 
tante das cercas semi-destruidas pelo fogo doa dois Invernos anterio-' 
res, caso esses indios n;o forem retiradoe daquela ar~a no mais tardar 

, A • #' 

ate o mea de Maio do corrente ano,noo sobrara nada, absolutamente nada 
sem ser.devorado pelo fogo que certamente eles provocar;o durante este 
Inverno. 

Levamos ao conhecimento da justiça que todas essas queimadas ' ,. 
provocadas pelos indios a~o feitas no aentido,apenaa para destruir to- 
das as benfeitorias ali existente,procedimento criminoso e devastador 
porquanto~ imp~seivel fazer plantaç;es de cereais em cima de toda e , ~ - 
qualquer area que estiver for~ada em capim coloniao ou grama Brizantao 
mesmo que este solo seja gradeado,: lmpÓsaivel exterminar com o capi•, 
bastanto, de JO a 60 dias· apÓs a gradeaç;o para que esse capim cre•ça' 
novamente encobrindo todo o solo,aniquilando qualquer outra especie de - , - vegetaç~o temporaria de plantfç~o de cereais. 

Voltando falar no prju,zo destruidor de fogo,a mangueira(curral) 
alf construida, avaliada em cR$-4.500,000,00;essa obra com 250 palanques 
erguldos,com 20 porteiras diveraas,com SOOMts corridos de tab~a•,•adei- • . 
ras de lei,ipe, aroeira etc,encontra-se totalmente coberta pela vegeta- 
ç;o (Capi111 Coloni;o)se·.-·o branco pudesse adentrar na aréa,roçar, e capi- , 
nar Internamente essa ~angueira seria preservada,porem com toda certeza 
essa obra vai iosa ser; cruelmente devastada pelo fogo deste inverno que 
se aproxima. 

e if blt)~~~ '}J!7 1 p,.~ ~·_lliiÇ(OJb' 
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PREJUÍZOS CAUSADOS PELO NÃO USO DAS PASTAGENS ------------~----~~--~--------~~---~----~--~-~~ 
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Este é ~ais um problema muito sério para o propriet~rio daquelas 
terras que vem eerdendo muito gado bovino por falta de pastagens,quan 
do, e por ccasiao da invas;o da fazenda Mod;lo (20.05 92), que os indi 
genas inv2diraa aquela ar;a, e expulsaram 2.000 cabeças de gado que s; 
encontravao empastados naqueia• pastagens, foi um desespero porque o 

, - - reatante da area nao invadida, que sobrou nao comporta o pastoreio de 
todos esses animais, repentinamente, da noite para o dia, ainda mala' 
na entrada doa meses do inverno, o administrador, e o proprlet~rio da 
quelas terras, ae deparou com uma eituaç;o muito difícil de resolver,' 
n;o conseguindo arrumar pastagem na vi%inhança, para tanto gado,o ~ni 
co jeito foi aglomerar todo e,se gado que foi encurralado e expulsos' 
pelos indígenas daquela ar;a, junto com outros rebanhos de gado em paa , - 
toreio no restante da area, nas ~esmas paatagens, subcarregando por de , - 
mais, uma pequena area com o acumule de tanto gado em pastoreio em seu 
interior, so~ente nos meses seguintes durante o in~erno daquele ano, ' 
morrer;o mais de 200 animais,que enfraquecidos, e •ai alimentados por 
n;o ter pastagens suficientefflente para comer, é por demais humilhante' 
essa situaç;o, enquanto se vê uma super lotaç;o de gado bovino enfra-' 
quecidos e doentes por excasses de pastagens no reatante da aréa, do 
outro lado se vê com tristeza1 540 alqueires de capim em abund;nçia,' , 
se perdendo, consumido pelo fogo,somente para ae ter uma ideia,-doas' 
prejufzoa mensalmente causados pelo ~;o uso dessas pastaiens em poder 
dos indios basta dizer que o valor •edlo mensal da locaçao por cada ' 
cabeça de gado (boi) corresponde~ 20% do ~alor da Arroba do boi gordo 
vigente na época, portanto. 20% sobre cR$-15.000,00 que; o valor da' 
arroba do boi nesta data, corresponde ao valor mensal de cR$-J.000,00' 
ao mês vezes, 2.000 cabeças de gado bovino que aquela ar;a comporta ' 

•• À ~ equivale ao prejuizo de cR~-6.000,000,00 ao mes, com um preju1zo total 
acumulado, no valor de cR$-126.000,000,00 sobre 21 meses que aquela ' 
ar;a de terras em pastagens se encontra em ~oder daqueles indios. sem' 
poder utiliza-las, sem falar ainda no prejufzo, muito maior do sacrifl 
cio dos animais ~ortos, acumulados no restante da ar~a por falta de 
pasto. 

O Administrador da fazenda Modêlo, esti constantemente em confli 
to com aqueles índios, c~mo é natural o gado bovino empastados prec;rl 
amente no restante da area, sem ter o que comer, atravessa o pequeno' 
corrégo que separa as duas aréas, adentrando nas pastagens,e~ abundan 
çia na ar~a em poder dos índios, fflas o que fazer para retirar esses' 
animais, e tra%e-los de volta, uma vez que se oe funcionarios da fazen 
da ( campeiros) adentrar naquela ar;a, ser;o aprisionados, e possivel: 
mente mortos pelos indigenas, a Única soluç;o para evitar maiores COE 
flitos,; deixar que esses ani~ais que constantemente atravessa o rio' 
e passam para a outra aréa, ali mesmo, em poder _dos indios, embora ' 
ciente que todo eles, nunca mais voltao porque sao abatidos,retirados 
e desviados pelos indl9enas. 

Como se vê,na express;o da verdade,; praticamente impossivel ' 
trabalhar,convivêndo com essa sltua~;o por demais humilhante e revol-' 

A - - tante,os indigenas por suave%, ciente que &ao impunes,praticao todos 
os atos de selvageria contra-a pessoa, do homem Branco, provocando-lhe 
prejufzo6, irreparàvéia sem que nada, absolutamente nada se possa fa 
zer a n;o ser aguardar a decis;o da justiça,p~dindo encarecida~ente' 
~ justiça que retir! esses invasores, o mais r~pido possível da9uela' 
aréa de terra que nao lhes pertence afim de normali%ar a situaçao na 
quela regi;o .. 
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