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,/ MARIA THEREZA PACHECO ALENCASTRO VEIGA 
Advogada 

Excelentíssimo Juiz da Vara da circunscrição Judiciária Federal 

de Mato Grosso. 

96.0000365-3 
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~ ,NST!TUTO SO.-::Jfl/t-Mbf!!:NT AL 

1 

Data _ _! I _ 
Cod. \{ YD PP I G:;-. 

AJC AGROPECUÁRIA LTDA., 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CGC.MF 

sob nQ 03.720.943/0001-87, com sede e foro na BR-153, Km 

8.5, sala n s 10, na Cidade de Aparecida de Goi·ânia, 

Goiás, via de sua procuradora, a advogada Maria Thereza 

Pacheco Alencastro Veiga, inscrita na OAB.GO sob nQ 

10.010, com escritório profissional na Rua 25, nQ 91, no 

Setor Central, na Cidade de Goiânia, Goiás (mandato 

junto), vem à presença de vossa excelência, apoiada na 

legislação pertinente, propor a presente 

ACÃQ DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, 

DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E COM 

PRECEITO COMINATÓRIO, 
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em desfavor da UNIÃO FEDERAL, na pessoa do representante 

legal da FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI no Estado de 

Mato Grosso, com endereço na Rua 08, quadra 15, Centro 

Administrativo, cuiabá, Mato Grosso. Para que seu pedido 

mereça deferimento, expõe as razões que o autorizam e 

fundamentam. 

Ql. OS FATOS E OS FUNDAMENTOS DO PEDIDO. 

- 

01.1. 

A Autora detinha de direito e de fato, com ânimo de 

senhora e dona e há mais de 6 (seis) anos, a posse direta, 

legitima, real, visível, exteriorizada, mansa, pacifica, justa, 

continua, incontestada, livre, ampla, adquirida, exercitada, 

usada e mantida de boa-fé e em plena conformidade com documento 

aquisitivo consubstanciado na titularidade dominial, de uma 

gleba de terras com área de 442,00 ha (quatrocentos e quarenta 

e dois hectares), desmembrada de área maior designada por 

Fazenda Bom Jardim, também denominada Fazenda Xingu, localizada 

nesse Estado, no município de Barra do Garças, nas margens do 

Rio Xingu, na confluência deste com o Rio Liberdade. 

-·,-... 

01.2. 

Tal propriedade foi adquirida a justo titulo conforme 

Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em data de 24 de 

agosto de 1.989, no 22 Tabelionato de Notas da Cidade e c9marca 

de Goiânia, Estado de Goiás, nas folhas 383/385 do livro ng 
766, escritura registrada no Cartório de Registro Geral de 

Imóveis da cidade e Comarca de Barra do Garças, Mato Grosso, 
sob ng R-01, da matricula n2 34.699, em data de 29 de agosto de 

1.989, conforme certidões anexadas (documentos nºs 01, 02 e 03, 

anexos). O imóvel encontra-se cadastrado no INCRA, já em nome 

da atual proprietária, conforme atesta o anexo 

Recibo/Certificado de Cadastro n2 901.369.003.280.2 (documentos 

ngs 04 e 05). 

. ..-. terras são extremadas em todo o seu perimetro 
01.3 • 

Referidas 

r 
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seguindo as divisas e confrontações minudentemente enunciadas 

nos documentos aquisitivos, estando localizadas inequivocamente 

fora de qualquer reserva indígena. 
-------------- 

01.4. 

Nestas condições, a Autora vinha promovendo o beneficio 

das ditas terras, nelas tendo edificado há cerca de 5 (cinco) 

anos várias benfeitorias necessárias e úteis, bem como 

introduzido equipamentos diversos para a sua conservação, 

melhoramento e valorização, incluindo confortável casa de 

morada e alojamentos para funcionários. 

01.5. 

No desempenho de suas atividades nesse imóvel, exercidas 

por diretores, funcionários e convidados da proprietária e de 

uma empresa coligada, a EMSA - Empresa Sul Americana de 

Montagens S.A., exclusivamente para a prática de pesca 

esportiva e ~itio de lazer, a Autora sempre cultivou a 
~ 
observância das normas de preservação do meio-ambiente, 

mormente em face da relativa proximidade do imóvel em relação a 

alguns grupamentos indígenas assentados em local não muito 

distante daquele sitio, os quais estão acantonados em terras 

próprias reservadas para tal e que sob nenhum aspecto podem ser 

confundidas com as terras pertencentes à Autora. 

01.6. 

A Autora realça ainda que se encontra em dia com suas 

obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias. 

01.7. 

Por outro lado, sempre diligenciou por estabelecer e 

manter bom relacionamento com todos os seus vizinhos, inclusive 

com os indígenas, cujas visitas são freqüentes naquelas. 

paragens desde quando a Autora iniciou a edificação das 

benfeitorias atrás referidas. 

01.8. 

A Autora, há cerca de 3 (três) anos chegou a construir 

uma pequena casa para abrigo e pernoite eventual dos silvícolas 
em/\trânsito, sempre tratando-os com urbanidade e civismo, 

r ' 
tJrnecendo-lhes comida e, muitas vezes, combustível e remédios 



--- MARIA THEREZA PACHECO ALENCASTRO VEIGA 
Advogada 

.,..., 

as vezes que, inclusive, veículos de propriedade da Autora 

foram utilizados para levarem índios às cidades próximas, para 

atendimento médico. 

01.9. 

Em resumo, a 

amigável com tais 

sinceramente imbuída 

Autora manteve convivência pacifica e 
vizinhos, porquanto sempre esteve 

do sadio propósito de respeitar-lhes os 

-- 
usos e costumes, cuidando, inclusive, da eficaz preservação da 

flora e da fauna, principalmente a ictiológica. Quem conhece a 

cultura dos indígenas daquela região, com certeza há de inferir 

que somente com tal tipo de conduta se pode assegurar 

convivência harmônica com tais grupos tribais. 

01.10. 

Sem embargo do zelo vigilante da Autora, com a chegada da 

estação do estio, no entanto, começaram a proliferar as 

caravanas de pescadores e caçadores estranhos à região. Estes, 
acampando nas margens do Rio Xingu, não propriamente na 

propriedade da Autora, mas fora de seus limites, vinham 

praticando pesca e caça predatória, com evidentes prejuízos 

para o ecossistema regional e agredindo, como não poderia 

deixar de ser, aquele maravilhoso pedaço da natureza. 

01.11. 

A imprensa escrita de Brasília e Goiânia divulgou a ação 

predatória dos pescadores e caçadores como se proviesse dos 

hóspedes da Autora (documentos anexos, ngs 06 e 07). Trata-se, 

no entanto, de equivoco que já havia sido prontamente 

esclarecido perante as autoridades, quando, diligente, a Autora 

respondeu oficio da FUNAI que lhe fora endereçado em junho de 

1.995. 

01.12. 

A despeito de todo esforço conjunto, a situação se 

agravou em face do continuado desrespeito dos predadores e, os~ 
indígenas, sentindo-se agredidos em seu habitat natural tomaram 
a atitude de invadir várias propriedades na região, .inclusive a 
da Autora, lá persistindo até a presente data. 

,f'\ 
1 : 
/UI 01.13. 
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pertencer a propriedade a um grupo econômico conhecido e 

prestigiado, portanto suscetível de maior repercussão perante 

as autoridades encarregadas da vigilância ambiental e da 

segurança dos silvícolas, como ocorre em situações semelhantes. 

. -- 

01.14. 

Tal suposição se apóia na constatação de que nunca houve 

qualquer evidência de animosidade dos silvícolas dirigida 

especificamente contra a empresa Autora ou seus prepostos, dado 
que as relações imperantes sempre foram de franca amizade e 

confiança. Também encontra suporte na reputação adquirida pela 

Autora e seus prepostos naquela região, postados intransigente 

e permanentemente ao lado da causa preservacionista • 

01.15. 

Assim, a Autora viu-se surpreendida pelo esbulho 

perpetrado contra a posse de suas terras e respectivos 

pertences, nos primeiros dias do mês de agosto de 1.995, por 

aproximadamente oitenta silvícolas pertencentes a vários grupos 

indígenas. Liderados pelo ç_acique Raoni, da reserva do Alto 

Xingu que, de forma sub-repticia, invadiram a referida área, 

apropriaram-se de suas edificações e equipamentos, ocuparam a 
casa de ·hóspedes, ameaçando incendiá-la e mantiveram cativos 3 

(três) dos funcionários da empresa, um deles o titular da Ficha 

de Registro de Empregados anexa (documento n2 oa, anexo), 

senhor Elias José Eustáquio. 

--.. ·-~ 
01.16. 

Segundo a imprensa (recortes referenciados), os 

silvicolas exigiam a imediata presença na região do então 
Presidente da FUNAI, Dinarte Nobre de Madeiro, "para discucir 

as constantes invasões às reservas do Xingu, onde vivem cerca 

de 1.400 caiapós". Estariam a exigir, também, a "ampliação da.:.. 
área em cerca àe 10 a 15 quilômetros àa margem direito do Rio 
Xingu". o índio Megaron, sobrinho de Raoni, teria sido o 

" mediador indicado pela FUNAI para "contornar a situação". 

01.17. 

Os fatos acima narrados foram relatados através de ofício 

ito e dirigido em data de 10 de agosto de 1.995, pela 

EMSA diretamente ao Presidente da FUNAI, em Brasília 
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reafirmar o compromisso da Autora com a causa de preservação da 

natureza. mediante ação consentânea com os interesses dos 

incolas. Neste oficio deixou claras as suas intenções e 

práticas naquela propriedade. No mesmo expediente, denotando 

sua preocupação com a causa naturalista, ofereceu-se para 
auxiliar aquele órgão e o IBAMA nos trabalhos de fiscalização, 

tudo com a finalidade de coibir as práticas danosas à 
preservação de toda aquela região. 

01.18. 

Naquela missiva, a Autora chegou a reconhecer que não 

faltam razões aos indígenas para se sentirem desprotegidos de 

seus direitos e-terem adotado atitude defensiva, posto que os 

mesmos, tutelados e carentes de recursos, realmente não dispõem 

de meios efetivos ou autoridade para coibir práticas 

predatórias. E a preocupação da subscritora com o bem-estar dos 

silvícolas é tanto aparente e sincera, que propôs-se até mesmo 

a edificar por sua conta uma casa nas ditas terras e a cedê-la, 

mediante convênio, à FUNAI ou ao IBAMA, para abrigar fiscais 

credenciados, provendo-lhes de alimento e transporte para 

exercerem eficaz e permanente vigilância naquele importante 

trecho. 

01.19. 

Tudo isso, visando preservar dos predadores insanos 

aquele inigualável habitat e seus moradores nativos, cumprindo 
e fazendo cumprir o mandamento constitucional inspirado nas 

mais nobres tradições de solidariedade da nação brasileira. 

,,.- 

01.20. 

A Autora salienta que os seus funcionários foram 

libertados alguns dias depois da invasão, mas os indigenas 

ainda permanecem acantonados na propriedade, ocupando suas 

dependências e utilizando-se dos equipamentos, com evidências 

de que lá estão em trabalho de derrubada de árvores para 

plantio de roça e edificação de choupanas, ampliando, assim, a 
extensão do ato de turbação e causando prejuízo às terras e à 
sua possuidora. 
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02.1. 

Ressalvada a questão dos invasores tutelados do Estado, a 

Autora pondera que tal esbulho se deu com desconhecimento e 

flagrante desrespeito aos mais comezinhos principies 

norteadores do direito de propriedade, posto que os invasores 

arrimaram-se em propósitos ilegais, afrontaram a vontade da 

possuidora legitima e injustamente violaram os direitos desta, 

privando-a de suas terras e substituindo pela própria a posse 

desde muitos anos pertencente de pleno direito a quem detém 

justo título reconhecido e garantido pelas instituições do 

Estado Nacional de Direito. 

02.2. 

o fato é tanto mais surpreendente porque tal grupo 

silvícola até então era tido como pacifico, acomodado e 

respeitador, posto que jamais havia dado mostras de pretender 

extrapolar os limites de suas próprias terras reservadas. Assim 

como narrado, mantinha excelentes relações de amizade e 

confiança em toda a circunvizinhança, na qual os seus membros 

sempre perambularam livremente. 

02.3. 

Entretanto, tendo sofrido o esbulho, a proprietária, 

através de ordens expressas e instruções enviadas aos seus 

prepostos autorizados, orientando-os para agir por meios 

pacificas, tentou dissuadir os silvícolas de permanecerem nas 

terras irregularmente ocupadas, usando de tato, boa vontade e 
diplomacia, conversando e tentando convencê-los diretamente e 

sem desforço. Assim agiu, como ordinariamente se usa naquela 

região, pois tratam-se de indígenas em notório e adiantado 

estágio de aculturação e integração comunitária, embora ainda 

não emancipados na forma legal, sendo, portanto, capazes de 

compreender até certo ponto a ·extensão de seus atos il1citos e·· 

injustos. 

02.4. 

Todavia, decorridos mais de 90 (noventa) dias as 

evidências são de que resultaram frustradas todas as tentativas 

Parece até que os invasores encontram-se 

e estimulados por elementos estranhos ao núcleo 
--or ..,.,..,...; ,,; c::t:rac: at11al monto rosnonsá,rei s ne] a 



- MARIA THEREZA PACHECO ALENCASTRO VEIGA 
Advogada 

- 
-- 

verdadeira "onda" de invasões impunes que grassam pelo País 

afora, conforme vem sendo exaustivamente noticiado pelos meios 

de comunicação de massa. A situação por si só já é grave, mas 

pode ainda piorar, pois em casos tais os agitadores tardam mas 

não faltam. 

02.5. 

Outrossim, é oportuno consignar que, na temporada das 

chuvas, o nivel das águas dos rios costuma subir rapidamente, 

de tal sorte que impõe-se desde logo a adoção de inúmeras e 

enérgicas providências 

animais, equipamentos 

para salvaguarda das edificações, dos 

e utensílios em geral, incluindo. 

veículos, geradores, barcos, motores, eletrodomésticos, móveis, 

instrumentos de comunicação etc. A este propósito, segue 

acostada uma listagem não exaustiva, discriminando equipamentos 

que guarnecem aquela propriedade. 

02.6. 

Assim, receiosa de que venham a ocorrer maiores 

prejuízos, mas imbuída do intuito de defender o seu direito 

conquanto cônscia de que acima de tudo deve pairar a paz 

social, a Autora não vê outra alternativa para dar pacifica 

solução ao impasse, senão a exigência judicial da intervenção 

do Poder Público, através do acionamento das autoridades 

competentes, judiciárias e tutelares, em última análise 

socorrendo-se até do uso da força pública. De se dizer que 

todas as providências, pedidos, reuniões e espera de tomada 

real de atitudes, a Autora já teve diretamente com a 
,,... presidência da FUNAI, em Brasília, Distrito Federal. Tudo no 

entanto, como se vê, em vão. 

,. 

O DIREITO. 

03.1. 

Como se sabe, não tendo os indígenas capacidade 

reconhecida na norma positiva para os atos da vida 
tu~a de seus direitos ativos e passivos incumbe 

Fef<!{otal, competind~ o exercício da assistência à 

própria 

civil, a 

à União 
FUNAI 
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Federação nos limites da representação que lhe é delegada 

através da Lei Federal ng 6.001, de 19 de dezembro de 1.973 

Estatuto do índio, artigo 7g, § 2°. Destarte, a presente ação é 
dirigida contra o administrador estaduatl da FUNAI, contra ele 

na qualidade de representante legal da União e como encarregado 
da defesa dos direitos virtuais dos silvícolas praticantes do 

ato atentatório na esfera da posse esbulhada, observadas as 

cautelas legais (artigo 8°, Estatuto Tutelar atrás remitido). 

- 

03.2. 

Impõe-se, pois, o chamamento formal do representante 

legal da FUNAI no Estado de Mato Grosso para, no desempenho 

executivo das funções tutelares e assistenciais da União, 

adotar imediatas providências para intervir e obter, 

administrativamente, através dos métodos suasórios ou de 

autoridade usuais, o sumário afastamento do grupamento 

esbulhador, antes inclusive que causem dano maior, até porque, 

em sendo os invasores absolutamente incapazes para por si 

próprios adquirir direitos e assumir obrigações, e o elemento 

abstrato da intencionalidade restando superado também pela 

evidência material do esbulho da coisa, sobejam, a serem 

invocados pela ação da Justiça, a impostergável 

responsabilidade da União e o dever de oficio do administrador 

federal. 

03.3. 

Caso não sejam adotadas as enérgicas e imediatas 

providências ora requeridas, a Autora certamente sofrerá 

enormes prejuízos perpetrados sob a evidente responsabilidade 

da União Federal e dos seus agentes administradores, todos 
passiveis de serem chamados a responder pelas perdas e danos 

que se vierem a apurar, posto ser liquido e certo no direito 

nacional, o dever de proteção da União à integridade plena da 

propriedade privada, que é instituto insculpido na promessa e 

garantia constitucional (artigo 5R, "caput" e incisos XXII, 

XXXIV e LIV), regulados no Código Civil (artigos 524 e 
seguintes). 

O DIREITO. 
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04.1. 

A Autora instrui a presente ação com os documentos atrás 

referenciados, relativos à materialidade e antiguidade do 

domínio e da posse, do fato atentatório, da data da ocorrência 

e da extensão do esbulho praticado pelos tutelados da Ré, 

pedindo seja a dilação deste feito processada pelo rito 

especial dos artigos 926 e seguintes, combinado com o 273 e 

conexos, todos do Código de Processo Civil, mas reservando-se, 

se necessário, para apresentar oportunas provas dos eventuais 

prejuízos que vierem a ser constatados em decorrência da 

invasão e permanência dos invasores na posse das terras, 

dependências, equipamentos e demais pertences, e para requerer 

pericias, vistorias, oitivas de testemunhas etc. 

,,...__ 

-~ 

_,--.. 04.2. 

Finalmente, caso os documentos acostados não sejam 

considerados suficientes para provar o alegado e o magistrado 

entenda devam ser ouvidas testemunhas do fato, a Autora requer 

que a instrução preliminar se dê em segredo de justiça e franco 

de audiência do esbulhador pois, com a devida vênia, entende 

ser fundamental manter sob reserva as comportáveis ações 
judiciárias e administrativas a serem promovidas para debelar a 

invasão, sob pena de comprometer-se a eficácia dos atos de 

reposição pacífica das partes ao estado anterior ao atentado. 

04.3. 

Tal orientação se justifica por razões ponderosas: 

(1) 

/1 
8QÍ_ 

antes, pela incontroversa evidência de terem os,\ 
indígenas invadido as terras recentemente, há menos 

de ano e dia e de serem os mesmos juridicamente 

incapazes de adquirir direitos sem o concurso da.:· 

tutela da União Federal. Assim, constata-se que a 
presente ação, mesmo implicando envolvimento de 

interesses vitais de ordem pública e revestir-se de 

conteúdo social por natureza, mesmo assim não 

contempla matéria complexa ou carente de alta 
indagação~ Ao 

administrativa, 

contrário, a ação é 

porquanto adstrita 
meramente 

à simples 

fundamento comnronacãa do damfnio e da nosse como 
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exercer o jus possessionis e conhecer quem é o 

verdadeiro possuidor, como fundamento para decidir 

pela procedência da ação e conceder, à Autora o 

pleiteado mandado de reintegração na posse do 

imóvel, dependências, equipamentos e pertences em 

geral; 

(2) depois, pela inconveniência de se dar publicidade à 
imprensa antes de se tentar solucionar 

pacificamente o incidente, reintegrar a ordem 

jurídica perturbada e plantar a paz de direito, 

mormente em face do acirramento do discutível ânimo 

de ativistas políticos em todo o Pais. Esses, 

ultimamente não têm demonstrado muito apreço pela 

atividade judiciária e nem pelas instituições 

nacionais, de modo que, certamente não faltariam os 

oportunistas inconseqüentes e contumazes que vêm 

tirando proveito ilícito da grave questão fundiária 

e incentivando a instauração de litígios até onde a 

paz social tem reinado, como é o caso presente. "A 
lei descansa no critério do juiz, que será 

prudente, de modo a não se tornar instrumento de 
espoliação, em vez de punidor da violência" (Tito 

Fulgêncio, Da Posse e das Ações Possessórias, Rio, 

Forense, 1980, s• ed., vol. I, pag. 303). 

04.4. 

o caso vertente, data vênia, é daqueles que estão a 

exigir a concessão antecipada da tutela do direito pleiteado, 

na forma estatuida nos artigos 273, caput e inciso I e conexos 

do Código de Processo Civil, segundo a redação dada pela Lei ng 

8.952, de 12 de dezembro de 1.994. Tal afirmação é oferecida a., .. -. 

esse juízo com base no fato incontroverso de restar demonstrada 

a verossimilhança da alegação da Autora e provada a existência 

do direito material, configurando-se, pois, a plena evidência 

de estar o fumus boni juris lastreado na titularidade da posse 

sustentada no dominio legítimo. 

04.5. 

Outrossim, impõe-se a antecipação da tutela em face de 
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receio da Autora, 

acabe por ensejar 

difícil reparação, 

de que a permanência do atual status quo 

a ocorrência de danos irreparáveis ou de 

até porque, sendo os invasores indígenas 

semi-aculturados e tutelados pela União, o ressarcimento dos 

eventuais prejuízos somente se viabilizaria após o competente 

pedido percorrer 

judicial contra 

os caminhos do longo 

o Poder Público e ainda 

e incerto processo 

ficando sujeito à 
reconhecida morosidade de execução dos precatórios. 

""' 05. A ÚLTIMA AUDI1mCIA HAY:IDA COM o PRESIDENTE DA 
.llll'lAI • 

. ~- 

05.1. - Finalmente, em 12 de dezembro próximo passado, os 
,-, 

- 
representantes da Peticionária tiveram uma última reunião com o 

Presidente da Fundação Nacional do índio - FUNAI, que foi 

gravada com o consentimento expresso do mesmo, quando então 

viu-se que não há qualquer atitude amigável que possa reverter 

a situação. 

.-.. 

05.2. 

Anexo a esta a fita que foi gravada bem como a 

transcrição de trechos da mesma que demostram, claramente, que 

não resta outro caminho à Peticionária senão o da busca da 
tutela legal (documento nv 10, anexo). 

- 
M- OS REQUERIMENTOS. 

06.1. 

Pede então a Autora, com fulcro nas normas positivas 

retro mencionadas e, ainda, nos artigos 499, 501 e seguintes, 

do Código civil, 920 e seguintes, combinados com o 273, 461 e 

cone~os do Código de Processo Civil, seja julgada procedente a 

preÍenle ação assim como extremada nos pedidos ora formulados 
L .J.. ...º, avQrando as seauintes~comandos: 



- MARIA THEREZA PACHECO ALENCASTRO VEIGA 
Advogada 

(1) sem oitiva da requerida em audiência, seja deferida 

a expedição de mandado liminar de reintegração na 
posse do imóvel e seus pertences, dado que as 

razões imperativas do artigo 928, parágrafo único 

do Código de Processo Civil somente se aplicam a 
casos especiais, 

pessoa jurídica 

para se "evitar fique exposta a 
de direito público a soluções 

- provisórias que possam causar dano ao interesse 

geral da coletividade", lesão que, no presente caso 

nem remotamente poderia ocorrer, diante das 

circunstâncias especialíssimas ora narradas e 
provadas antecipadamente (TJSP, Agravo de 

Instrumento n; 281.807, Rel. Des. Henrique Machado, 

publicado em RJTJESP 59/221; JTA 105/72; Theotonio 

Negrão, CPC e Legilslação Processual civil em 

Vigor, São Paulo, saraiva, 26A ed., 1995, pag. 

611); 

(2) seja em seguida determinada a citação inicial da 

união Federal, pessoa jurídica de direito público, 

o Estado Nacional Brasileiro, incumbido da tutela 

do grupamento silvícola autor do esbulho, via do 

seu órgão e agente legitimado, corporificado no 

representante legal da FUNAI - FUNDAÇÃO NACIONAL DO 

ÍNDIO no Estado de Mato Grosso, na Cidade de 

cuiabá, na forma do artigo 930, combinado com o 

221, II e conexos, em face da ressalva do artigo 
222, alíneas "b" e "e" e contendo os expressos - termos da norma, especialmente a advertência do - artigo 285, segunda parte, todos do Código de 
Processo Civil, 

i 

para o fim de inteirar-se da presente ação de 
reintegração de posse e, querendo, responder 

no prazo consignado de 5 (cinco) dias ao 

pedido inicial de restituição e manutenção 

provisória, que se tornará definitiva; 

para pagar os prejuízos causados 



- 
MARIA THEREZA PACHECO ALENCASTRO VEIGA 
Advogada 

final, sob pena de revelia, para todos os 

fins e efeitos de direito (artigo 930, Código 

de Processo civil); 

(3) caso seja considerado necessário ouvir previamente 

o órgão competente da União Federal a quem é 
deferida a assistência indigenista e considerando a 

manifesta impossibilidade juridica de instauração 

de "controversia possessionis" com os silvícolas 

tutelados, seja, em seguida, deferido liminarmente 

o mandado de reintegração da Autora na posse 

definitiva do imóvel ilegalmente ocupado, a ser 

expedido contra a União Federal e para ser cumprido 

sumariamente pelo representante legal da FUNAI no 

Estado de Mato Grosso no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas; 

(4) seja expedido idêntico mandado à autoridade da 

Policia Federal representada no Estado de Mato 

Grosso, requisitando força especial para fazer 

cumprir o mandado, com ou sem o concurso da FUNAI e 

no mesmo prazo de 48 (quarenta e oito) horas; 

(5) cumulando o pedido possessório com o de indenização 

por perdas e danos, nos termos do artigo 921 e 

conexos do Código de Processo civil e Código Civil, 

pede seja a Ré condenada ao ressarcimento e à 
reparação dos prejuizos causados pelos seus 

--- tutelados, a serem apurados em execução da 

sentença, e à restituição plena do patrimônio da 

esbulhada ao status quo ante, mediante o desmanche 

(~) 
[í~'il-------------~ ---·-- 

das construções ou plantações feitas em detrimento 

de sua posse, e a devolução de todos os pertences e 

acessórios esbulhados, tudo, segundo o disposto nos 

artigos 503 e 159, combinados com o 158, 1.059 e 
1.518 e seguintes, do Código Civil; 
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MARIA THEREZA PACHECO ALENCASTRO VEIGA 
Advogada 

agressões à posse da área atualmente invadida, ou 

de outras partes do imóvel e aos prepostos da 

proprietária, perigo que se deduz das movimentações 

de fato de alguns dos invasores mais afoitos, que 

estariam arregimentando companheiros dentre as suas 

comunidades silvícolas para continuar a violência e 

ampliar a ocupação, sejam desde logo advertidos a 

tutora e os seus tutelados para se absterem de 

novas ofensas à propriedade da Autora e aos agentes 
e ou prepostos desta, em face do que pede seja a 

posse, então reintegrada, manutenida 

provisoriamente sob a segurança direta desse juizo, 

para tal cominando-se a pena de multa diária no 

valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para o caso de 

desobediência e ou transgressão do preceito 

cominatório, artigos 501, do Código civil e 921, 

inciso II, do Código de Processo civil; 

(7) no caso de haver contestação do pedido ou ocorrendo 

infundada demora no seu atendimento por parte da 

autoridade responsável, tanto por ação como por 

omissão do órgão titular da tutela dos invasores, 

ou da corporação policial federal, 

condenada ao pagamento das custas e 
seja a 

despesas 
Ré· 

do 

presente processo, honorários advocaticios fixados 

consoante apreciação eqüitativa do juiz, na forma 

do § 4~, do artigo 20, do Código de Processo civil 

e demais verbas de sucumbência, na forma da lei; 

06.2. 

Requer mais seja, desde logo, oficiado o ilustre 

representante do Ministério Público Federal quanto aos,· 

expressos termos desta ação, para os fins de mister. 

06.J. 

Protesta pela juntada de documentos e pela produção de 

todas as provas que se fizerem necessárias, especialmente 

visl°f'ias, pericias, prova testemunhal e depoimento pessoal da 

Ré(!svfa de seus órgãos legitimados, sob pena de confesso. A ~~sºrr indicará, se necessário, as testemun?as para prestar 



- 
MARIA THEREZA PACHECO ALENCASTRO VEIGA 
Advogada - 

- comparecerão à audiência de justificação acaso determinada, no 
dia e hora em que forem designados, nos termos do§ lg, do 

artigo 412, do Código de Processo civil. 

- 
06.4. 

Para fins meramente fiscais, a signatária atribui à 
presente causa o valor de R$. 1.000,00 (hum mil reais). 

Pede e espera deferimento. 
De Goiânia, Goiás, para Cuiabá, Mato Grosso, aos 

de 1. 996. __ .... - --· 

b
,,... ···,,. 

I --- '\ 
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aria Thereza Pacheco Alencastro Veiga ~ _ 

(d~~J~~ 
Isabella Maria~emos Macedo 
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Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
Brasília - Distrito Federal 

Conforme entendimentos e esclarecimentos mantidos com vossa 
excelência na tarde de hoje, quinta-feira, dia 10 de agosto de 1.995, 
voltamos a sua presença para reiterar, através desta, nossas preocupações e 
sugestões, bem como reafirmar nosso interesse na resolução do problema 
criado na Fazenda Xingu de nossa propriedade, localizada nas margens do 
Rio Xingu, na confluência deste com o Rio Liberdade. 

Como amplamente divulgado pela impr~nsa nacional, cerca de oitenta J 
índios liderados pelo Cacique Raoni invadiram a área referida, há 
aproximadamente dez dias, retendo, naquela propriedade, até a data de 
ontem três funcionários nossos. 

Resolvido o problema dos funcionários - o mais grave e o que 
certamente mais nos afligia - eis que os mesmos foram liberados na data de 
ontem, voltamos nossas preocupações para o destino que será dado à nossa 
convivência sempre até então pacífica com os índios, bem como às 
benfeitorias construídas por nós naquela propriedade e que estão sendo 
ameaçadas pelos índios que lá resistem, de serem incendiadas. 

Permitimo-nos, pois, fazer um breve histórico de como nos parece ter 
sido criada tão indigitada situação, ressaltando nossas preocupações e 
reafirmando nossas intenções tais como demonstradas na reunião que 
P.~almente tivemos nesta tarde,i 

~ ~.~, o8~5 . ,J_ 
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Como informado a vossa excelência, somos proprietários da Fazenda 
Xingu - que se encontra localizada .,fora de qualquer reserva índigena - há 
aproximadamente seis anos e lá construímos, exclusivamente para lazer de 
nossos diretores e convidados, há cinco anos, casa de morada e alojamentos 
para nossos funcionários lá residentes. 

o 

-r }, 

Desde o início da construção das benfeitorias, ocasião em que / ff'l r 

recebemos pela primeira vez a visita de índios moradores da região, a eles ~/ 
informamos que aquele local seria usado por nós apenas e tão somente, 
como já dito, para a prática de pesca exclusivamente esportiva e lazer de 
nossos funcionários. 

- 

Depois desta primeira visita, ao longo destes cinco anos _Eassamos a 
receber constantemente a visita de índios em trânsito_entre a reserva 

) 

indígena vizinha ~ uma aldeia onde alguns deles habitam, fora da reserva 
indígena, razão porque há três anos aproximadamente preocupamo-nos em 
construir pequena casa de abrigo em nossa propriedade para pernoite desses 
nossos vizinhos. Importante informar ainda que em todas estas visitas, os 
índios foram excelentemente tratados, inclusive com o fornecimento de 
comida e muitas vezes de gasolina e remédios de que eventualmente 
estivessem precisando: não foram poucas as vezes que veículos de nossa 
propriedade levaram índios que necessitavam de atendimento médico 
urgente às cidades próximas. Em resumo, preocupamo-nos sempre em 
manter uma convivência pacífica e amigável com tais vizinhos, procurando 
respeitar sempre as particularidades de sua cultura. E se conseguimos esta 
convivência pacífica durante todo este tempo, tal o~orreu não só em razão 
de nossa intenção de mantermos a boa vizinhança, mas também porque os 
índios sentiram que com eles nos preocupávamos e nos irmanávamos no 
desejo da manutenção daquele pedaço maravilhoso da natureza. 

No entanto, para nosso desgosto também, há aproximadamente dois 
meses começamos a ter noticias e mesmo a perceber que estavam 
proliferando as caravanas de pescadores e caçadores que, acampando nas 
n:i~ens do Rio Xingu, praticavam a pesca e caça predatória, trazendo 

:;é 
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- 
evidentes e desnecessários prejuízos à região e via de consequência a seus 
habitantes. 

Há, inclusive, correspondência de nosso punho enviado a este órgão 
em resposta a éflcio a nós endereçado em junho deste ano, onde deixamos 
claras nossa intenção e prática naquela propriedade, bem como nos 
oferecemos para auxiliar este órgão e o IBAMA na fiscalização com a 
finalidade de coibir as práticas danosas à conservação da região. 

Neste período, entretanto, apenas soubemos que a situação se agravou, 
levando os índios, finalmente, à atitude de invadir nossa propriedade. E 
temos a certeza de que, embora a invasão tenha sido na área de nossa 
propriedade, os próprios índios têm a consciência de que não fomos nós que 
criamos quaisquer dos problemas que os levaram a tal atitude: cremos, 
sinceramente, que, se afinal a área escolhida para a invasão foi a nossa, tal 
ocorreu porque seria naquela área que se poderia, com mais probabilidade 
de êxito, chamar a atenção deste órgão e mesmo ela imprensa, eis que se 
sabe que nós não nos omitiríamos em hipótese alguma. 

Diante da indigitada situação, no entanto, entendemos que nós, 
pessoalmente, não podemos tomar qualquer atitude: cabe à FUNAI, na ~ 
qualidade de intennediadora do diálogo entre os índios e a sociedade, tomar 1 

as providências cabíveis para que o episódio tenha desenlace satisfatório 
para todos. 

Entendemos, ainda, que não falta razão par_a as reclamações dos 
índios, eis que, efetivamente, está sendo praticada a caça e a pesca ~ 
pedratória na região. Entendemos, mais, que os índios habitantes da região ij 
não possuem meios ou autoridade para coibir tais práticas. Papel que cabe, 
sem dúvida, à FUNAI em cooperação com o IBAMA. 

rr , 

Por isto é que procuramos meios para, junto a este órgão, encontrar a 
solJ_I,ão para o problema não só da invasão mas, muito mais, das próprias 
~levaram os í~dios a tomar tal atitude. f 

' \ 
1 
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- 
- É verdade que a região precisa de fiscalização e, por isso, reiteramos 

nossa intenção de contruinnos na nossa propriedade e cedermos para uso 
deste órgão e do próprio IBAMA, uma casa que possa servir de abrigo a 
fiscais credenciados, bem como .fornecer-lhes alimentação e transporte para 
que possam efetivar o mister. 

Colocamo-nos à disposição, como dito pessoalmente a vossa 
excelência, para a construção desta casa, no prazo que for negociado e 
assim que liberada nossa propriedade. 

Ressalvando assim nossa preocupação com os possíveis danos que 1 
possam ser causados à convivência pacífica que até então mantivemos com 
os índios e com os possíveis prejuízos que possam ser causados à 
propriedade, 

ao mesmo tempo em que reconhecemos nossa total impotência para a 
busca de qualquer solução que não passe por este órgão, em função de seu 
papel legal, 

e_, reiteramos a intenção que deixamos para vossa excelência 
passoalmente, ou seja, a de cooperar de todas as maneiras possíveis para a 
resolução do problema. 

Atenciosamente, 
em Brasília, 1 O de agosto de 1.995, 

tflf oace · - /l 
E~A • Empresa Su~~rÍcana d/M:tagens s.A,,, 1 ~~01ade Obras \ 

~,~!~~"~' 
pMSA - Empresa Sul Americana de Montagens S.A. --~ •.. _ 
! Assessoria Jurídica 
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REUNIÃO DIA 12.12.95 

PARTICIPANTES: 

PRESIDENTE DA FUNAI: DR. MÁRCIO SANTINE 

ASSESSORA JURÍDICA EMSA: ISABELLA LEMOS 

ENGENHEIRO EMSA: PAULO AUGUSTO 

Brasília 12 de dezembro de 1995, estarnos aqui reunidos 

com a anuência do D.D. Presidente da FUNAI, Dr. Márcio Santi~e, 

e o mesmo declara que está de acordo com a gravação da 

presente reunião. 

Estão transcritos, abaixo, trechos do reunião acima 

noticiada, sempre da fala do Presidente: 

(sobre gravar-se a reunião) 

Está bem. 

(sobre a situação da propriedade invadida) 

Eu havia pedido um contato com vocês para poder dar, fazer 

um relato das iniciativas que nós tomamos em relação à ocupação que 

os indios fizeram da propriedade de vocês que se situa ali na região do 

Rio Liberdade, e, infelizmente, o relato que eu tenho a fazer para 

vocês não é um relato positivo, como eu gostaria. 

Eu tive a oportunidade de conversar com os índios quatro vezes 
sobre esse assunto, a última das quais na segunda feira da semana 

passada quando eu estive na aldeia do Raoni, na aldeia da cachoeira, 

numa reunião com todos os membros da comunidade, onde, pela 

quarta vez, voltamos a discutir a questão. 

ctl 
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Os índios estão numa posição irredutível em relação .. à área, e ~ 

eles alegam que naquela região, onde se situa a propriedade da EMS-A, 

é uma região que foi ocupada no passado, pelos antepassados dos 1 
índios caiapó, e o Raoni que é o principal líder daquela região alega, 
inclusive, que seu pai e seu avô estariam enterrados ali naquela região. 

Ele não sabe precisamente com exatidão o ponto geográfico onde 

estariam enterrados os restos dos seus antepassados e colocam diante 

da FUNAI uma reivindicação territorial que transcende as dimensões 

da propriedade da EMSA, e, no entanto, há de fato registros aqui no 

âmbito da FUNAI que em décadas passadas, houve um período em 

que os caiapós passaram por ali. 

Os caiapós são originários do Vale do Araguaia e em função '/J{,. 

das frentes de expansão da nossa sociedade, eles foram, 

gradativamente, se deslocando em direção à Noroeste, Norte a Oeste, 

até se situarem nesta região que hoje se encontram na Bacia do Xingu. 

Eles alegam que havia ali uma região de cerrado, que se situaria nas 

proximidades da propriedade de vocês, um pouco mais para dentro, 

alí,havia no passado uma aldeia tradicional dos caiapós, onde vivia o 

pai do Raoni, onde ele alega ter nascido inclusive, e que teria ficado 

excluída dos atos demarcatórios ocorridos, ainda, nos anos 60 e 70 por 

orientação dos irmãos Vilas Boas, que foram os que fizeram contato 

com todas as lideranças desses grupos do Xingu. 

,- 

Eu procurei me valer de todos os argumentos que eu dispunha 

para tentar convencê-los a abrir mão desse pleito, argumentei com o 

Raoni que ele deveria ter alegado essa questão à época que a área foi 
demarcada e que é extremamente dificil para a FUNAI, vinte anos 

depois, rever um ato demarcatório, sem que a gente tivesse uma base 

mais consistente para isso. 

•... 

No entanto, ele faz essas alegações históricas e as reforça com 

argumento que eu penso que não tem nada a ver especificamente com 

a EMSA mas que possivehnente tem algo a ver com outros 

proprietários ali da região, ou se não com os proprietários, talvez com 

seus funcionários, que permitiam que grupos de pessoas que iam fazer 
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pescarias nos finais de semana, para ali se deslocassem e __ aca~assent~~ 

provocando algum tipo de perturbação na área, com a presença- de 

muitas pessoas e barcos e pesca, essa coisa toda. 

Eu já tinha recebido de você (lsabella) e do outro, Paulo, \ 

informações no sentido de que a EMSA desde que se encontra 

presente ali na região vem mantendo uma relação positiva, amigável e 

até de oferecer assistência. 

Pois é, eu não estou vendo wn caminho de solução que, a 

melhor solução que a gente poderia ter, seria uma solução que eles 

fossem convencidos a abrir mão daquela ocupação e procurei 

argumentar de todos os lados, inclusive dizendo a eles que era nossa 

intenção apoiar projetos de desenvolvimento de ecoturismo da região e 

que eles se dispusessem a desocupar pacificamente a área, c/.gente 

poderia inclusive contatar a EMSA, de que maneira em que a tMSA 

talvez pudesse participar de um projeto deles e ajudá-los nesse sentido 

e tal, mas é extremamente dificil ter uma conversa racional com eles 

sobre essa questão. 

(sobre a situação das benfeitorias existentes na 

propriedade) 

Não. Eu não estive na casa. Eles quiseram marcar essa reunião 

lá e eu me recusei a fazer a reunião lá, porque eu achei que não tinha 

propósito, eu oficialmente, como dirigente do órgão, participar de uma 

reunião dentro da propriedade que não nos pertencem. Eles insistiram 
muito, eles queriam fazer a reunião lá na EMSA. E eu fui pra cá, fui 
pra lá e disse: lá eu não vou, eu vou na aldeia de vocês. Eu faço a 
reunião em qualquer ponto dentro da área indígena que vocês queiram 

fazer, ou em qualquer cidade da região, mas eu não posso com a 
minha presença legitimar uma ocupação que não é oficiahnente 

reconhecida. 

l 

(sobre a situação dos outros fazendeiros) 
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1(51), 
N- J ' . 1 " . " . . . ~ ao, pe o contrano, e es tem uma resistêncra mmto , maior a 

discutir os outros casos, porque eles reconhecem que sempre tiveram 

uma boa relação com a EMSA, o que não reconhecem com relação aos 

demais proprietários, quer dizer, eu investi muito nessa, vamos dizer, 

nessa credencial que vocês têm, de ter uma maior credibilidade junto a 

eles, eu queria que pelo menos o caso da EMSA eu conseguisse 

resolver na boa com eles. 

(sobre saque na propriedade da EMSA) 

É muito provável que tenham feito isso. 

(sobre possibilidade de devolução). 

Não acredito. Eu acho que inclusive algwnas coisas eles já 

chegaram a danificar, motores de Barcos, e coisas assim ... 

(sobre possibilidade de demarcação) 

1~ inclusive eu expliquei isso a eles que uma vez tendo sido 

feita a demarcação já em anos anteriores, o único recurso, que a 

administração pública teria, seria o recurso de desapropriação. 

Não havia sentido, para nós, desapropriarmos terras, sendo que 

eles já tem uma terra reconhecida e demarcada. J 

.- (sobre o indigenista Cláudio Romero) 

O Cláudio Romero foi presidente da FUNAI, antes do Dinarte, 

ele foi presidente durante um período muito curto, por três meses, mas 

antes de ser Presidente da época da demarcação, o Cláudio Romero foi 

o chefe do Parque do Xingu. E aqueles grupos caiapós que vivem no 

Estado do Mato Grosso, o grupo do Raoni, basicamente, eles, as áreas 

deles pertenciam ao Parque do Xingu, portanto, estavam subordinadas 

à administração do Parque do Xingu, que foi ocupada à época pelo 

Cláudio Romero. Mas o que que tem o Cláudio Romero? 



(seria a pessoa que participou diretamente com õ 
Raoni na demarcação) 

As áreas caiapós vão muito além diss~. 

.---. 

Pois é, agora não temos razão para desacreditar o fato de que 

um dia eles estiveram lá, porque de fato eles migraram, a extensão 

grande do território brasileiro. Eles são índios originários do cerrado e 

não da floresta. Eles se baseavam no Alto Araguaia e numa região que 

não era sequer de floresta amazônica, há quem diga que inclusive 

andavam por aqui, por essa região do Distrito Federal no passado mais 

remoto, anterior ao próprio contato com eles. 

Eu acho que, não sei, eu tenho a impressão que a perspectiva 

deles não é nem exatamente uma pespectiva de ampliação do 

território, mas é uma pespectiva de controle do Xingu. 

Eles não me disseram isso com toda clareza, é uma dedução 

minha. pelo que eu ouço deles, eu não sei. Com certeza vocês sabem 

disso: o Parque do Xingu pega as duas margens do Rio Xingu, depois 

há um trecho no norte de Mato Grosso - no sul do Pará onde o Rio 

Xingu é a fronteira, mais ao norte um pouco o Rio Xingu volta a ter 

nas suas duas margens território indígena - território caiapó. 

-- 
Eu acho que a pespectiva deles é muito uma pespectiva mais 

geo-politica de controle do rio. Isso eu vi, porque numa ds conversas 

que a gente teve. com mapa sobre a mesa, eles fazem um desenho a 

mão assim no mapa, e a área que eles pretendem reivindicar é uma 

área imensa, e quando a gente insiste, discute, argumenta, etc. quer 

dizer eles vão afinando a área e fazendo um trechinho beirando o rio, 
o que me leva a achar que o centro da questão, do ponto de vista deles, 

é o rio e não propriamente a extensão de terra a margem do rio. 

{sobre o que ele recomenda} 
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:Ír,~\1 ~\:J_) 
Veja bem, a dificuldade da questão é precisamente esta, se a ~ 

gente não tem um fve,pectiva de uma solução acordada, pacífica, as 
soluções que nos restam, são mais dificeis, eu creio que não adianta, 

por exemplo, recorrermos a uma força policial ... Eu não sei se tira viu 

... Evidentemente, que força para isso a polícia tem, mas se eles 

resistem, você tem a hipótese de um conflito com vítimas, coisa desse 

tipo. 

A gente fica nessa situação complicada, e cu, sinceramente, não 

sei o que dizer a vocês, eu acho que o direito formal da EMSA, está 

evidente no caso , quer dizer . .. , olha, eu acho que eles tendem a 

resistir, qualquer medida de serem desalojados à força, tende a 

retomar a área, assim que uma força policial fosse retirada dali ... , 

então, não sei, mesmo, conspirando hipóteses de iniciativa judicial, eu 

acho que uma reintegração de posse, dificilmente teria êxito, eu não 

sei, quais as opções que vocês chegaram a considerar, nesse ponto de 

vista. uma ação indenizatória ... 

Fu não sei. eu chamei vocês para colocar esse quadro, eu acho 

que a gente precisa ter urna honestidade, uma franqueza, já que se 

passou tanto tempo e eu fiz várias tentativas, argumentando tudo que 

fosse possível, e vários momentos dessas conversas as coisas chegam 

num momento em que eles se exaltam, eu estou um pouco abrindo -o 

jogo, colocando o problema com toda a franqueza. 

Eu agradeço. Eu considerei muito essa hipótese porque eu acho 

que por traz dessa questão há demais desse aspecto geopolític~ 

e~ rio, há um fundo econômico nesse tipo de coisa, quer 

dizer. embora tenham direitos assegurados sobre um território 

significativo, eles não tem tido por parte da própria FUNAI , ou de 

terceiros, a assessoria que necessitam para poder solucionar os seus 

problemas econômicos, e acabam recorrendo a prática do saque e 

outras coisas assim, inclusive argumentei com eles : se vocês não 

resolverem a questão econômica e, ainda, que nós pudéssemos 

demarcar uma outra área na margem direita do Xingu para vocês, o 

problema vai voltar a ocorrer, porque continua havendo um limite, 



continua havendo alguma coisa além daquele limite. A impressão que 

eu tenho que isso seria um problema recorrente em relação a outras 

propriedades ali na área, se a questão de fundo não se resolve. 

Argumentei isso com eles, disse a eles que a nossa disposição era de 

apoiar os projetos deles e que eu tinha conhecimento de que eles 

tinham a intenção de desenvolver esse projeto de ecoturismo e que o ,,----·- 
fato de pesar sobre a imagem deles, alegações no sentido de que eles 

recorrem a atos de força para poderem assegurar os direitos que 

julgam a ter, que isso poderia até ser um fator extremamente negativo, 

para consolidação de um projeto dessa natureza, quer dizer, de se 

atrair turistas para a região. 

.- Eu nem pensei propriamente em solicitar a vocês ajuda, eu 

imaginava que talvez fosse possível uma parceria, porque a instalação 

que é voltada para as pessoas da empresa, para irem lá, tirarem suas 

férias e· se divertirem, etc... isso, mas poderia de alguma maneira 

casar, com um projeto de turismo na região, wna coisa que fosse 

potencializar a própria hidrovia ali do Xingo e algwna coisa que 

pudesse fazer, uma embarcação de turismo, que as pessoas fossem 

visitando vários pontos ao longo do rio e se poderia ter ali, uma loja de 

artesanatos. enfim, eu dei uma idéia. 

Bom, a gente não sabe. no futuro que condições a gente vai ter, 

o que eu estou dizendo é que daquele primeiro contato que nós 

tivemos aqui, logo quando eu assumi a presidência da FUNAI para cá, 

se passaram praticamente três meses, durante esses três meses eu tive 

quatro oportunidades de conversar com eles sobre essa questão, não 

consegui avançar nada. Essa conversa, quer dizer, então cheguei a 

conclusão que também não poderia ficar sem dar uma satisfação a 

vocês. depois de tanto tempo, infelizmente, a satisfação é essa ... 

Há uma questão de fundo que os caiapós, eles foram 

conquistando o território que hoje ocupam, por etapas, e sempre na 

base da pressão, e em vez da FUNAI, o poder público na devida época 

ter promovido uma identificação, uma demarcação de urna vez, 

movida pela sua própria obrigação institucional de realizar 

7 
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um pacto amplo com os caiapós, não foi assim que se deu, a área dô 

Raoni foi conquistada mais ou menos dessa maneira, quer dizer, eles 

vão, ocupam, criam um situação de fato, fazem reféns, pressionam a 

direção da FUNAI, obtem um reconhecimento de uma parte da área e 

iniciam um processo de ocupação de uma outra área, mais ou menos 

pelo mesmo método. 

( 

(fim da fita) 
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PODl~R .JUDICIÁRIO 
,JlJSTIÇA FEDERAL 

,,-. TERMO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA: 

PROC· 96.0000365-3 

TESTEMUNHA: ELIAS .JOSf~ EUSTÁQUIO, brasileiro, casado, profissão administrador 
de ranchos, portador do RG nºl47.253 - SSP/GO - 2ª via, nascido aos 11/10/1949, em Carmo 
do Paranaíba/MO. sendo seus pais Antônio Domingues da Conceição e Lesinda Timóteo de 
Sousa. residente na Avenida Doa Sorte. 260. centro, Porto Alegre do Norte- MT. Testemunha 
compromissada, não contraditada. advertida das penas cominadas ao falso testemunho, às 
perguntas formuladas pelo MM Juiz respondeu: QUE o depoente é gerente da Fazenda 
denominada Xingu, localizada no Município de Barra do Garças, neste Estado, exercendo aquela 
atividade há 04 anos, QUE o depoente tem uma permanência constante naquela Fazenda. dela se 
deslocando apenas uma vez por mês até sua residência; QUE referida fazenda destina-se ao lazer ., 
dos proprietários da mesma: QUE nesse periodo de 04 anos o depoente nunca observou qualquer 
invasão permanente naquelas terras. QUE entre os dias 04 a 12 de agosto do ano passado a 
referida Fazenda fora ocupada inicialmente por 04 índios chegando a ter 54 índios, já sem o 
qualquer controle por parte dos administradores daquela Fazenda; QUE no inicio daquela 
ocupação o depoente chegou a ser impossibilitado de se retirar. andar ou se ausentar daquela 
f· azcnda. por determinação do Cacique Raoni: QUE tal situação se deu também com mais nove , 
ti 1n,·1nnario<:: Ql li: naquele mesmo período os índios invasores passaram a dispor de todos os bens '" 
mc'1\ ei'i e· imóveis daquela propriedade. apossamento este que se deu em toda a sua extensão; QUE 
rela: a n depoente CJUe acerca de Ires anos atrás o Cacique Raoni, que sempre manteve um 
relacionamento amistoso com os proprier :í rios daquela terra informou ao depoente que iria tomá 
las. <)l !E os prepostos da Fmprf'sa não tem mais acesso àquela propriedade rural, QUE pelo que 
pode nh:-r1Y;1r o ,kplwnte ;.i , Plerid11 im·a-;i'io deu-se e continua sendo observada apenas por índios; , 
e H 'I ;1s ren~1J11t;1o.; ,!;i ;Hhn~:·«Li d·1 H,.•q11erente respondeu ()! :1 · ,~m visista feita àquela· 
p1 Ppi icd,.dc r11, d1;1 1 h d,.' d,·:, ·111:,w i • d,': •1 i,:11,l' p1.1dc u 111stal ar '.1uc i':, indios levaram maquinários 
e 111 cno;;d1ns d11111,,·.:11: , ,., nw· c11u1p,1 v11 n :1 ,,,; k d.1q,11:ln pi onn. ·d,1d, _ (_li Ir: eis perguntas do i. 
P11)í_·111ad,)t tl;i l-I .r, \1_., ·.r,.,nd:·11 1.11 ·1 ., il,·pm•ni,· r11:1,:d1i:11:11,: ,i,pu-1.; inici.ni·,;i dos índios em 
,1~·1q1:11 ;1 111u1irivd·1 l1• r.,,,i! dt__,;-·,,. ,·,;,;: ·,i,· d,: lit'•j!h'1llc·; 1111.·;.1-,i,(, .k h'r1.·ciro, naquela região; 
< 11 :r ,,._ l''PJ!il•·1:'111,r, .t, 1 .v,·;,,l:1 ç; ,•1,:;::d,1,,·n!,• 1,:·. ·i, am vi,i1an1ec. ;1\,- ,v1ul'la prnpriccbcle: QUE 
;iqu, i-.·•, 1l'iC<'P11:. 11;,a-;1,1<''; :1n!;·1in;1.1,:nH 111,.11,·í,,n 1dns n;í,_, ,(' 11ld11.nii1n d:1, ,•.:rra, da fazenda: 
!_11 'I ,, .. ,w.11.1, ,;,,,· ;· ,, ... ;, .!,:\ i•·" ,·:,,,_:, ! .,,..1·;,,!,, 1 !i1n1 ;:1,1,,- .•• 1,~ .. p:i1,1 pc,ca. mas sempre 
,1h,1.1q11dc,-,~: t:d !'! ,\1· ",·:q l,;;i'!~· .u. ,n '· Ili,' ,.-·,tii':,::1:!,, pd,, IH \;-.._J \ ()1 1. o dq1oente chegou 
;.i p1 ,·,,·n\·i:,r a 1 wc.,1 :1 d,· :it, ' : '' :1 i I ntl , :: ,ti•,. ,k pt'i ,e I C'<,sal! :1ndn q11t' P llll",rno se deu na área do 
l/1q 1111, ;11< an1,ad;1 ;".·L; i ;.:-·,i.h \1n•·'l ,: 1:d p,··-,·.i .~•·,;,!o ;·1nJ,n,'11di•.h !''·1 i1;\"J,1>1e<.. sem nenhum 
, 11 w1 d,, ,. , -m ,1qu,·i, 1 111, •i ,, ;,·,J ,. !,·. r, -i;, ;, , ;11 11; · ;., ,, ro111, 1 nic1d, , 1 il fa;,, .1, ,li 11 orid;itks competentes; 
!)I. '! ,! 1 ~lll'11d., .!,,11i;1,!;; ,:, 0·1 1,w,_·.,.;, ;,;:,-. p,,,,; tom.11v11; ~·1H1L; d,11111,•l,1, terra,. ()UE às 
pt'1gun1;1, dn l'ro~··H:1,!,,; d i i ·;,1k,. it ·l'"ndi u (_li 'l . aq11da I a1cnd;i unhn de leito de rio cerca 
de 1000 a 3000 metros: Ql rr. a pesca dns visistantes da Fazenda era empreendida tanto junto 
àquele leito como em outras áreas <ln rio, í)l li',, depoente ió presenciou a ut'.lizaç~~s 
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instrumentos para pesca naquela região. inclusive redes e tarrafas, ressaltando que tal se daya com 
relação aos terceiros invasores. Nada mais havendo, pelo MM. Juiz foi determinado. o 
encerramento do presente Termo, que lido e achado conforme vai devidamente assinado por 
todos. Eu, ~ (Técnico Judic~e o datilografei e assino . 

. JUIZ FEDE~AL· YqL 
REPRESENTAN.TE DOMPF: ,- 
PROCURADOR REGIONAL D 

PROCURADOR DA FUNAI 

- 
TESTEMUNHA: f )ti:v, yv2.tJ j.,1,, 

Jo 

- 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

TERMO DE INQUIRIÇÃO DE INFORMANTE: 

PROC 96.0000365-3 

INFORMANTE: RAONI , brasileiro, casado, do Grupo Indígena Caiapó, Subgrupo 
Tchucarramã , com aproximadamente 60 anos (data exata de nascimento desconhecida), nascido 
no Parque Indígena do Xingu - MT , filho de Pepanoti e Iancanã, residente na fUNAWvfT, 
administração de Colider/MT. Testemunha comprornissada, não contraditada, e advertida das 
penas cominadas ao falso testemunho, ínquirida respondeu: QUE a referida Fazenda é o local 
onde mora.~ a terra de seu__Q,ai; QUE a comunidade indígena daquela região sabia que as terras 
de propriedade da Fazenda Xingu não se encontravam alcançadas pela demarcação de terras 
indígenas naquela região; QUE tem conhecimento que existe naquela localidade Q,8 Fazendas: 
QUE há muito tempo os índios Caiapós que ocupam a Fazenda Xingu não mantêm contato com 
aquela terra: QUE o motivo que levou aqueles índios a ocuparem a fazenda Xingu foi a 
necessidade de preservar a fuuna e a floca..iiaguela região; QUE os índios ocuparam aquela 
Fazenda também pelo fato de na mesma presenciarem muitos pescadores além de muito motor 
que causavam grande barulho naquela localidade: QUE o pessoal da Fazenda Xingu não 
respeitava nem a mim (Cacique Raoni) e nem ao Cacique Carapê; QUE tal ocorrência se deu 
há cerca de 08 anos atrás e se prolongou até hoje; QUE na realidade a perturbação que os índios 
sempre reclamaram solução era ocasionada por outras pessoas que não aquelas da Fazenda f 
Xingu, tais como: madeireiros, pescadores; QUE o pessoal da Fazenda Xingu acabava 
permitindo aquela perturbação; QUE os índios que atualmente ocupam aquela terra lá se fixaram 
a partir do mês de agosto, e com o objetivo de lá permanecerem para sempre, inclusive com a 
demarcação do restante das terras. QUE os índios se apossaram de todos os bens móveis e 
imóveis daquela Fazenda; QUE os índios não irão permitir que os proprietários da terra para lá 
retomem: QUE às perguntas da advogada da requerente, respondeu: QUE o depoente confirma 
ª" declarações prestadas ao sertanista Orlando Villas Boas, e que se encontra publicada na 
R('\ ista Globo Rum! do mês de março, cuja cópia ora se junta ao presente; QUE já fora 
pensado por aqueles índios transformar a Fazenda Xingu em sede de um hotel para exploração 
di• cco-tui ismo. ()11E n pessoal da Fazenda Ximngu não permite que os índios adentrem na sede 
, l:iqucla propriedade, e não lhes auxiliam quando lá estão no que se refere a alimentação ou outro 
1ip11 de assistência. QI 'E não ajudam nem com combustível: QUE a informação que tem sobre 
aquelas terras é que n Fl INAJ não tem dinheiro para demarcá-la _ ada mais havendo, encerrou- 
\(' este Tem10. que vai devidamente assinado por todos. E . :?i . écnico Judiciári~~ue 
",:,1;1ograle; e as-tino ,fi~:J!lf ~" -- 

VOGAnofh1 AUT 
O Ae>N I 

TE~ttMUNIIA: 

f 

PROC~JRADOR DA UNIÃO F~~~~· f;:5 
, \ -·· ! ... -~- 
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Fundação Nacional do lndio 
MINISTÊR10 DA JUSTIÇA 

oflcio "º O q j /Pres i 
Brasll ia-DF, i:26 de março de 1996 

Senhor Juiz, 

,Md111l,r1f u,... ,. · 1 r 
Em atenção ao Oflcio nQ 006/96-GABJU, de 04.03.96, enviado 

por Vossa Excelência a esta Fundação Nacional do lndio-FUNAI, tenho a informar: 

- Ê vontade dessa Presidência resolver, o mais rápido po~ 

sTvel, a situação de conflito gerada pela ocupação da Fazenda Xingu, levada a 

cabo por Tndios KayapÓ/Metuktire, 

Para tanto e acolhendo sugestão do meu assessor, Cláudio 

Romero, determinei ao mesmo que se desloque, juntamente com nosso Administrador 

Regional em Col ider, Megaron Txukarramãe, até a Aldeia Cachoeira Seca, levando 

àquelas lideranças as propostas contidas no Memo. nQ 018/Ass.Pres, em anexo por 

cópia. 

- O resultado dessas diligências será imediatamente inform~ 

do a Vossa Excelência, estimando-se o dia 10 de abril vindouro como prazo máxi 

mo para a sua implementação. 

Respeitosamente, 

,,-. 

A Sua Excelência o Senhor 

Dr. ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA 

Juiz Federal da 3ª Vara 

Cuiabá-MT. 

Pres i /MMF/rnk 
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Memorando no 018/Asses.Pres. Em, 26 de março de 1996. 

Ao Senhor Presidente da FUNAI 

Assunto: 

Venho através deste sugerir a V.Sa. que, por intermédio do 

Administrador Regional da FUNAI em Colider, seja mostrado aos lide 

res indígenas Metuktire, da Aldeia1Cachoeira, das repercussões neg~ 

tivas para aquela comunidade indígena, bem como para a FUNAT, a in 

vasão e ocupação da Fazenda Xingu. 

Infelizmente, já há algum tempo o servia 

RAMÃE vinha alertando a Direção da FUNAI, 

tente entre os Kaiapó/Metuktire, devido a pesca e caça 

TXUKAR 

exis ensao 

promovidas 

por brancos nos limites e interior de suas terras, tendo como ponto 

de partida o local conhecido por EMSA - Empresa Sul Americana de 
Montagens S.A - sem que a FUNAI tivesse tomado qualquer iniciativa 

para coibir esses abusos. 

Paralelo a essa conversa do Administrador Regional de c2 
líder com as lideranças indígenas da Aldeia Cahcoeira, V.Sa. deveria 

deslocar uma pessoa de confiança dessa Presidência e com trãnsitoju~ 

to aos Kayapó para propor as seguintes medidas: 

a) Compromisso da FUNAI e IBAMA de construir alguns Postos de 

lãncia nas margens direita do Rio Xingu, para evitar a pesca 

caça p.r e d a tivas na r e q i.âo , bem como o ingresso de estranhos 

Vig!} 

na \ 

\ ~ 

de 1 
área 

b} equipar de com barcos e motores e ridios 

aque La área. 

e) a participaç5o dos indios servidores da FUNAI nesse trabalho 

fiscalizaç5o do Rio Xi.ngu. 

33 
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Fundação Nacional do Índio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Por último, devo ressaltar, a exemplo do que já fizeram os 

Advogados da FUNAI, o firme propósito dos índios não abandonaremmais 

a EMSA, fundando ali uma nova Aldeia. 

Atenciosamente, 

Assessor - Presidência 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DO MA TO GROSSO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 3" VARA,·DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MA TO GROSSO. L ', 

' •. _) 
··' 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
Autora : AJC AGROPECUÁRIA L TDA 
Rés : UNIÃO FEDERAL e FUNAI 
Processo 11º 96.365-3 

,-_~ l 

i 

r. 

,\ llNIÃO FEDERAL, por seu Representante Judicial, infra 
assinado, nos .i\11tos acima em epigrafe, respeitosamente, vem à presença de Vossa 
Fxcclénvia. e'>ipor e afinal requerer o que segue: 

Usando da sensibilidade necessária para entender e entrar no 
11111wrso cult ural de 11m silvícola, é possível extrair relevantes informações do 
depoimento prestado pelo Cacique RAONI, durante a realização da Audiência de 
Just ificação 

2. Disse o cacique RAONI: 

"Que a referida Fazenda é o local onde mora, é a terra de seu pai;" e. 

"Ouc o motivo que levou aqueles índios a ocuparem a Fazenda 0 
Xinuu foi a necessidade de preservar a fauna e a flora daquela 
l 1,'f !1 :i,.). ,. 

,,._, 
,.__ 

,,..._ 
/· 

- - ,-.. 
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•••... , _.., 

, L!:: ,; ,,,H:•11i,,d.~,l,1 i1.rli:.'.-:11,1 d~11i1w!a 11·~i:1n <;i11Ji~ que as terras de • 
; ,11 )111 H•dndr· da l ';,;,.end.1 :\m~~TJ nf!P :-e enconu avarn alcançadas 
1,1:la 1kma,r.n~·an das tvn as ind1~cnas naquela região." 
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ADVOCACIA~GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DO MA TO GROSSO 

2. Primeiramente, há que se considerar, que se a referida fazenda is 
estiver inserida em terras tradicionalmente ocupadas por índios, embora ainda não 
demarcadas, a eles pertencem os seus direitos originários, consoante dispõe o Art. 23 1 
da Carta Magna. 

3. O parágrafo l º do referido dispositivo constitucional define: 

"São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles 
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para as suas 
atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos 
recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as 
necessárias a sua reprodução tisica e cultural. segundo seus usos, 
costumes e tradições." 

A afirmação do Cacique RAONI, de que a ação dos silvícolas foi 
motivada pela necessidade de preservação da fauna e da flora daquela região, foi 
roborada pelo depoimento da testemunha da Autora ( gerente da Fazenda Xingú), que 
reconheceu a ocorrência de depredação do meio-ambiente, ao declarar: 

-·, 
"Que o depoente chegou a presenciar a pesca de até 4.000 
quilos de peixe ... " 

1) 

4 Obviamente, há que se preservar o Estado de direito, no entanto, 
é também imprescindível que se procure enfocar e entender o litígio objeto desta lide sob 
o prisma dos índios. considerando seus costumes e tradições 

5 Se a própria Constituição Federal determina a preservação dos 
recursos ambientais necessários ao bem-estar e à reprodução fisica e cultural dos 
silvícolas. não é legítimo que eles próprios. diretamente, procurem. a seu modo. 
def enderern o que lhes é assegurado pela C'arta Magna. mormente, quando a burocracia 
estatal t' a fali a de recursos públicos emperram a solução legal para essas questões? 

6 Outrossim, as afirmações da Autora de que respeita e até ajuda a 
preservar o meio-ambiente daquela região não está suficientemente provada nos Autos, 
ao contrário. o próprio gerente da Fazenda Xingú, em seu depoimento, confirmou a 
matança indiscriminada de peixes. Se ele próprio "presenciou", em uma oportunidade, "a 
pesca de -tOOO kilos de peixe", o que poderá estar acontecendo na sua ausência? 

7. E a comunidade indígena, que, tradicionalmente. naquela região, 
tem o peixe como seu alimento principal, deve assistir a tudo passivamente? 

8. É certo que à FUNAI, como órgão tutor dos índios, incumbe a 
obrigação de atuar na defesa dos interesses dos tutelados, assim como compete ao 

/ 



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO 

Ministério Público agir na defesa dos interesses dos silvícolas. mas, e se a despeito de 
todo o aparelhamento estatal a comunidade indígena continuar sofrendo prejuízos 
irreparáveis, não é legítimo que eles próprios utilizem dos seus meios para a auto 
defesa? 

9. Por último, não podemos deixar de frisar, que de um lado, está 
uma pessoa jurídica de direito privado, buscando a defesa de direitos patrimoniais, para 
tornar a manter em funcionamento um mero "Sítio de Lazer, para a prática de pesca 
esportiva" (item 01.5 da peça exordial) e de outro lado, está uma comunidade indígena 
agindo, a seu modo, na tentativa de garantir a sua sobrevivência tisica e cultural. 

10. São essas ponderações e indagações que trazemos à Vossa 
Excelência, que nos levam a requerer se digne indeferir a concessão da liminar 
pleiteada, até que, durante a instrução do processo, seja possível a completa elucidação 
dos fatos, para a solução deste litígio. 

-. 
P deferimento. 

Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, O l 
de abril de 1. 996. 
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1. n d :i. •·.,tt ,1,,1 KAYftPO '. , ,:-1 :i. n d,··1. ·; i .,,..1,1 i\ ,·'r·,,1 :í. •:J;:.i. dú nn<,; Ji1;·.1. :i. i; ,,;i,' e 1.1 l ,1. l"!i ,,;. ::ir :i. nc :i. · ·· 
rios culttir~i~ que lhes s~a rrorr:i.os, bast~ observarmos as :i.du- 
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Nao estamos, nem P o nosso interesse, a 
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nidade Ind:i.gena KAYAPO. 
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- • G, Fundaçio Nacional do lndio 

:MINISTWO DA JUSTIÇA 

- EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 3ª VARA 

~ ~~ e. c'-D /-7fr. 

e~---',, ?'-V~ /'i-', 

~ ... ) 
,n.. ' '. • ,• .. . ·'"'·/;,jf. 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INl>IO-l'UNAI. Fundação_Pública, pqr 

seu advogado nos autos da AÇÃO POSSESSÕRIA, processo nQ 96.0365-3, que lhe mo 

ve AJC AGROPECUÁRIA LTDA, vem, respeitosamente a presença de V.Exa., expor pa- 

ra ao término REQUERER. 

Em audiência de JUSTIFICAÇÃO, V.Exa., concedeu o prazo de 

30 (trint~) díns para que as partes apresentassem uma solução ordeira ao deslin 

de dos f1:1tos que comlnaram na ocupação das terras "sub judice". 

A este aspecto, a Presidência da Ré, por intermidio do 

ofício 092/96, REQUEREU a este Juízo o prazo final de mais 10 (dez) dias, que 

expira-se neRtR data. 

Há de se observa, entretanto, que contatos estabelecidos 

com a Comunidade Indígena KAYAPÓ, a vista das peculiaridades culturais, camin - 

ham de forma relativamente lenta, os assuntos abordados, posse das terras recl~ 

madas, devem contar com a máxima cautela para que se possa fazer entender por' 

toda a comunidade a problemática que envolve a ocupação e os desdobramentos ad- 

vindJs de uma eventuarn decisão na reitegração liminar do autor 

Rua 8 •• Quadra J 5 
Centro Político Administrativo 
CEP 78050-900 • Cuiabâ . MT 

naquelas terras. 

~ 'º 



Fondaçio Nacional do lndio 
MINISTtRIO DA ~STICA 

-2- 

Não obstante, não estamos com os trabalhos de esclare 

cimento da Comunidade Indígena KAYAPÕ, confessando a veracidade das afirmati 

vas do Autor exposta na exordial, o interesse manifesto direciona-se ao rest.!! 

belecimento da paz social,na região, haja vista a possibilidade da geração de 

mais conflitos indesejáveis, que com certeza, em tensão, jamais atingiremos ' 

aos fins colimados. 

r: 
Decerto, e como debatido nos autos, a Comunidade KAYA- 

1 PÓ, apossou-se das terras reclamadas com o firme proposito de coibir definit! 

vamente o uso indevido da propriedade, compreendendo-se todas aquelas que en 

contram-se às margens do.Rio XINGÜ, palco de desesperada devastação ambienta~ 

notadamente no que concerne a ilimitada caça e pesca predatória, ditas espor 

tivas. 

! 

r 

A este aspecto, trouxe o autor o testemunho ofertada em 

audiência da ocorrencias da retirada de quatro mil kilos de peixes sem qual - 

quer preocupação dos esportistas da manutenção do equilíbrio ambiental, tão s.!! 

grado e preocupante para Comunidade KAYAPÕ, em face da manutenção dcis meios de 

sua subsistência. 

,, 

Como se ve, estamos diante de fatos que envolve direta 

mente ela vi.silo ele sobrevivência, no seu aspecto literal, do Povo Indígena KAY! 

PÕ, e como dito Línha s atrás, envo Ive d íf í.cu Ldade s extremas na abordagem da pr~ 

b lemri t Lca , 

Isto posto, seria <le b0m alvitre, ouvindo-se,do Autor e 

o Mi.n:I.s.t{~t i o F•ihUco Ft·e.for:iJ, com a Üní.ca ft na.lí dude de p.a cí f í ca r a rei.gão, um 

p r nzo f·ln;,il d,>. rn,·,.:i.i.; TE.!NT;\ .111.t'\S, él. fí.m de que po s s amo s s quac í ona r os interes - 

··.r. 

/ Rua~.. Q6adra 15 
·. --~e,n:ro Poli ico/Adn~inistrativo 

CBI- .. 7UJJ -900 - Cmllbá - MT 
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• MINl&Til:RIO Pl)BLICO FBDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 3ª V ARA 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO 

AlITOS : AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
PROCESSO Nº : 96.000365-3 
VARA : 3ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL 
AlITOR : A.J.C. AGROPECUÁRIA LIDA 
RÉU : FUNAI E UNIÃO 

MM. Juiz 

Em atenção ao contido no respeitável 
despacho de fls. 116, o Ministério Público Federal diz o seguinte: 

Trata-se de ação de reintegração de posse 
cumulada com perdas e danos proposta por AJC Agropecuária Ltda 
contra a UNJAO e FUNAJ, por ter tido invadida sua gleba de terras 
com área de 44L.OO ha, desmernbrnda de área maior designada por 
Fazenda Bom Jardim, também denomina Fazenda Xingu, localizada 
neste Estado, Município de Barra do Garças, nas margens do Rio 
Xíngu, na confluênica deste-<;)tn o Rio Liberdade) por índios da tribo 
K.t\JAPÓ) a pretexto de coibir a prática da pesca predatória por 

t ' ' ..• pescar ores csrrannos a regtao, 

Os fatos tiveram. repercussão através da 
imprensa e mereceram n providência judicia] ora sob comento, com 
pedido de concessão de liminar. ,1 ·. 

. /i 
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MINISTé:RIO PÚB •.. IC:.0 FEDERAL 

Realizou-se audiência de justificação, .9.uando 
o Ministério Público Federal; instado a se manifestar, pediu fosse 
oficiado ao Sr. Presidente da FUNAI e ao Exmo. Sr. Ministro da 
Justiça dando conhecimento .. deste feito e para adoção das 
providências administrativas cabíveis, concordando, de logo, com a 
suspensão para negociação pelo. prazo de 30(trinta) dias. 

·--· 

Ao cabo deste, em reunião agendada para 
09/04/96, que aconteceu em 10/04/96, na sede desta Unidade, foi 
ela realizada com representantes da FUNAI e da empresa Autora, 
inclusive dela também participando o índio MEGARON, que é o 
Administrador da FUNAI em COLÍDER/MT, sobrinho do cacique 
RAONI, resultando acordado que por mais 30(trinta) dias, prazo 
aceito pelas partes, os servidores da FUNAI, designados pela 
Administração, fariam gestões· no sentido de, acatando proposição do 
Ministério Público Federal, indicarem a área de terras julgada 
necessária pelos índios para que em convivência pacífica com os 
proprietários da terra pudessem exercer a vigilância da pesca 
predatória, fato este de todo louvável em razão de que os índios ao 
serem removidos de suas áreas originárias, para o Parque do Xingu, 
perderam os pontos de nascentes dos rios, sendo obrigados a subirem 
rio acima em busca de alimentos, fazendo com que eles se desloquem 
exatamente para território hoje ocupado, legalmente, pelo homem 
branco. 

Dentro desse contexto sócio-étnico-cultural é 
que se instalou o conflito ora submetido a apreciação judicial e que 
tenderá a se agravar no futuro, com a ampliação da fronteira agrícola 
e suas consequências indesejáveis pela má utilização dos recursos 
naturais, ante a falta, basicamente, de educação ambiental. 

E a tudo isto o Ministério está sensível e 
atento, razão que o motivou a lançar a proposição, inicialmente, 
aceita pela Autora, além de ter conclamado a FUNAI e o Ministério 
da Justiça a desenvolverem ações administrativas voltadas, no âmbito 
de suas respectivas competências, para a solução reclamada e, ao 
depois, pressionados pelos canais de comunicação e entidades outras 
não govern~ment.1is, não velam a transferir para o Ministério Público 
Federal e o Poder .Iudiciário a responsabilidade por eventual inércia 
ou insucesso na solução pacífica do problema objeto desta ação, fato 

,f' / 
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MIN19Ti;RIO PÓBLICO FEDE:RAL 

este, aliás, já alvo de alerta à Presidência da FUNAI, por pãrt!: de se 
advogado em ofício que lhe fora dirigido. 

Assim, sendo a posse nova, menos de ano e 
dia, não havendo elementos administrativos nos termos da Lei 
6001/73, que desconstituiram a posse da Autora, razão de o 
Ministério Público Federal preocupar-se em recomendar a solução 

' administrativa, evitando-se os possíveis desdobramentos indesejáveis, 
bem assim, esgotada a prorrogação do prazo concedida, manifesta-se 
no sentido de ser deferida a liminar, adotando-se as cautelas 
necessárias para a efetivação da medida visando a desocupação do 
imóvel, em função das características étnico-culturais do povo 
KAIAPÓ. 

Outrossim, com o intuito, mais uma vez, de 
prevenir consequências indesejáveis e conter o risco de transferências 
de responsabilidades ao Ministério Público Federal ou ao Poder 
Judiciário, manifesta-se, ainda, em favor de que V. Exa. se digne de 
determinar seja oficiado ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça e 
ao Sr. Presidente da FUNAI, dando-lhes conhecimento desta 
manifestação, bem assim, informando que fará idêntica comunicação 
a E. 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, na pessoa de seu 
Coordenador, o Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da República, Dr. 
CLÁUDIO LEMOS FONTELES. 

Cuiabá, 16 de maio de 1996. 

Llfoó~G,d/_/ ({l' 
MOACIR MEND OUS / 

PROCURADOR REGION f :ÚBUCA 
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Fundaçio Nacfonàl do lndio 
MINISflRIO DA 1UST1CA 

EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 3ê VARA 

·1 

·,, '"! 

roNDAÇÃO NACIONAL DO UffiIO-FUNAI, Fun.dacã~ P~;;li~a ,' 
, i. L 

por seu advogado nos autos da AÇÃO POSSESSÕRIA, processo nQ 96.0365..;J; que ·1he 

move AJC AGROPECUÁRIA LTDA, vem, respeitosamente a presença de V.Exa.~ expor p~ 

r a ao tê rmino R E Q U E R E R. 

Conforme revela o relatório ofertado pelo grupo de 

trabalho constituído pela Presidencia da Funai, ora Ré, com a finalidade dele - \. 
var ao grupo indígena KAYAPÕ, os fa t o s var t í cu Lado s pela Autora ria propoaã tura da ~ 

presente demanda, o grupo indígena-em: comento recusa-se a deixar a área sob o ar 

gmnento de trn t.ar-sse de. t c r rLt ó r Lo ~tnicq(hist6ricamente cons tLtu í.do , gozando, de~ 

tnr.te, da proteçÜo constituci0n•l elencada no art. 231 e seus parágrafos. 

A bem da verdade, tal fato não constitui nenhum. ab 

surdo, como veremos a segu.ir. em partes do trabalho realizado pela 11exp~rt11 antr2_ 

pologa Dra. VANESSA R. 1.EA. nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, processo nQ 00.0003~4 - ,; 

3,' proposta por. JOS~ DA SJLVA SEABRA e OUTROS, em curso nessa Terceira Vara. 

Rua 8 • Quadra 15 .. 
Centro Polítice: Administrativo \ 
CEP 78050.900 '.":Cuiabá · MT · 4!) 
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,,-, 
Há de se observar, preliminarmente, a faculdade do P~ 

der Público em manifestar-se, juntando inclusive documentos, mesmo após a reali 

zação de audiência de JUSTIFICAÇÃO, a este aspecto, tr~ a Ré à baila os ensina - 
mentes de OVÍDIO A. BATISTA DA SILVA, vejamos. 

11 O parágrafo Único do art. 928 contempla o previlé 

gio em favor do Poder Público que o direito brasilei 

ro tradicionalmente reconhece. Na verdade, a redação 

desse dispositivo ampliou o preceito similar existe_!! 

te no art. 371, parágrafo Único, in fine, do Cód. de 

1939, ao envolver, como observa ADROALDO FABRÍCIO, ' 

não só a União, Estados e Municípios, como se previa 

na lei revogada, mas até mesmo os Estados estrangei 

ros. Não obstante as restrições que se possa fazer' 

aos previlgios concedidos por lei a certas classes ' 

de litigantes, particularmente aos que se referem a 

generosidade dispensada pela Código à Fazenda Públi 
ca, a exigência de prévia audiência dos representan 

tes legais do Poder Público constante do art. 928,p~ 

rece jutificada, sob o fundamento de que os agentes' 

da administração pública não cometeriam deliberada - 

mente agressões possessórias ilegias, capazes dele 

gitimar os interditos. ( ••• ). 

,.. 

Como haverá de dar-se a audiência a que se refere o 

parágrafo Único do art. 928? Certamente, a intimação 

feita ao representante judicial da pessoa jurÍdicade 

direito público demandada em ação possessôria nãocoE 

responde ainda à citação. Deverá o réu ser intimada' 

para manifestar-se sobre o pedido de liminar contra' 

si formulado, em prazo que o próprio despacho judi 

cial haverá de fixar. Poderá o demandado, nesse mome~ 

to, juntar documentos tendentes a elidir a concessão' 

da medida liminar, mas não lhe será permitido a prod~ 

,- 

- 

ção de outra pro]v, tais como, t~stemunhas, 
rias e perícias. 

Rua 8 • Quadra 15 , 
Centro Político Administra ivô 
CEP 78050-900 • Cuiab, . MT 
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A audiência a que alude o parágrafo Único do art. 928 

não interfere com a disposição do corpo desde artigo. 

Tanto na hipótese de vir a petição inicial acompanha 

da de prova suficiente para concessão da medida limi - 

nar, quanto nos casos em que se faça necessário a au - 

diência de justificação, deverá o juiz, antes de deci 

dir o pedido, ensejar a manifestação do representante' 

da pessoa jurídica de direito público demandada. Dife 

rentemente do que ocorre com os litigantes comuns que 

são citados para comparecerem à audiência de justific~ 
çâo, os representantes das pessoas jurídicas de direi 

pÚblico, o são para comparecerem à audiência de justi 
ficação, nos casos em que este haja sido designada e 

para impugnar o pedido de limirninar em qualquer caso.11 

(ln "Procedimento Especiais - Exegese do Código de Pr~ 

cesso Civil", Ed.Aide, 2ª edição, 1993, págs.270/272"). 

Visto isso, não havendo dúvidas quanto a legitimidade' 

do Ré nu rnRnifestar-se juntando documentos, há de se observar que o trabalho que 

1 
ora se carrea, analfsou a ocupação do grupo indígena KAYAPÕ nas terras compreendi 

das como Área Tnd{gena CAPOTO, mencionado a trajetória do sub-grupo denominado ME- 

BEN<-;OKRE, grupo que ocupa a área "sub judice". 

Visivel que o supramencionado grupo indígena, retirado 

de parte do seu território tradicional, seja por conflitos etnicos e mesmo em emb~ 

tes com as frentes de expansão, surtos de doenças infecto contagiosas, ocupavamva~ 

to território à margem direita do rio Xingú, havendo os seus afluentes como fonte'e 

meio de aquisição das utilidades indispensáveis à sobrevivência fisico e cultural ' 

do grupo, re~i~o onde se estabeleceu o imóvel ''sub judice". 

1 

"'-- 
Não obstante, a posse indígena consagrada e consolida - 

da no "indigenato", velha e tradicional instiuição jurídica luso-brasileira que de_! 

ta suas raízes nos primeiros tempos da Colônia, quando o Alvará de lQ de abril de 

1680, confirmado pela Lei de 06 de junho de 1755, firmara o princípio de que, nas 

terras outorgadas a particulares, seria sempre reservado o direito dos Índios, pri- 

melros e senhores delas, não se afigura com a posse ditada pelo Direito Civil, 

Rua 8 - Quadra 15 
Centro Político Administrativo 
CEP 78 050.900 • Cuiabã . MT 
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posse como obtenção de riqueza. Trata-se do "habitat" de um Povo, que não se restrin 

ge ao pátio da aldeia, tem a terra como fonte primária de sua sobreviência. 

Tanto isso é verade, que a Lei nQ 6.00/73, editada nos ri) 

idos da ditadura, Estatuto do Índio, em seu art. 25, revela que o direito originá - 

rio das comunidade indígenas à posse permanente de sua terras, independem de sua de 

marcação, VERBIS. 

'-- 

"O reconhecimento do direito dos índios e grupos tri 

bais à posse permanente das terras por eles habitadas , 

nos termos do artigo 198 da Constituiçao Federal, inde 

penderá de sua demarcação, e será assegurado ao Órgão ' 

federal de assitência aos silvícolas, atendendo à situ~ 
ção atual e ao consenso histórico sobre a antiguidade ' 

da ocupação, sem prejuízos das medidas cabíveis que, na 

omissão ou erro do referido Órgão, tomar todos os Pode 

res da República." 

Comenta os estudos carreados, precisamente as fls •. 83 
gue o órgão federal, seja por omissão ou mesmo erro, deixou de comtemplar as ter - 

ras "sub judice" e outras ao longo da margem direita do rio XingÚ, do território tra 

dicional KAYAP(1, entretanto, não afasta o direito originário do grupo em ocupa-las, 

comprovando-se a ocupação destas terras. 

As palavras dos remanscentes KAYAPÕ/MEBENGOKRE, confir 

mnm "ln totum" o trabalho da lavra da ilustre antropóloga Dra. VANESSA LEA. Remans- - - 
.:entes à vista de que remanesceram dos numerosos conflitos que envolveram-se a fim 

de garantir as terras necessárias à sobrevivência do grupo, não qualquer terra, e 

s írn aquelas que tradicionalmente acupam e ocupavam, aumentaram vertiginosamente a 

pop11ln<;iio, con so l t dando+o s mais uma vez como Povo detentor de estrituras socio-cul 

ru ra í s capazes de mante-los vivos inseridos no universo de tradições e origens que 

lhes são p r óp r La s , além da memória da socieade nacional, quiça de outras mais remo 

tas. Palavras estas contidas no relatório ofertado pelo grupo de trabalho linhas 

atrás mencionado que também se carrea. 

Com efeito, "data venia", a demonstração da ocupacãJ 
Rua 8 - Quadra 15 

Centro Político Administrativo 
CEP 78050-900 • Cuiab4 . MT 
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impede e fere decisões que possivelmente possam restringir aquela posse, por expre~ 

sa vedação constitucional, antes de ser promovido estudos e pesquisas próprias da 

posse indígena na região, notadamente no imóvel "sub judice", ocupado pelos índios 

em vir~ude da devastadora prática pesqueira dita esportiva, praticada em águas in 

dispensáveis à sobrevivência do grupo, comprometento, inclusive, a fauna pesqueira 

destinada a alimentação dos grupos indígenas tanto do Parque do Xingú como outras' 

areas, fato fartamente provado nos autos através de depoimentos prestados em audiê~ D 

eia de justificação, chegou-se ao absurdo de cifras que montam em seis toneladas ' 
{ 

de pescado, haja esportividade. 

Outra alternativa não tiveram os MEBENGOKRE, esgotada 

todas as demarches visando uma convivência pa~Ífica, aguardando providências le- 

gias, a não ser a retomada imediata do território tradicional que vinha sendo di- ~ 

lapidado por alguns descrites das mais comezinhas formas de convivia, e por ser \ 

tradicional encontra-se sob a égide da proteção constitucional-das terras indíge- 
1 

nas, que diga-se de passagem monta desde os idos da Constituiçao de 1934, sem con 

tarmos com a legislação ordiária existente em épocas imperiais. 

A Funai, deflagra os estudos necessários para confir 

mar.ao das terras ora reclamadas e região, como território de ocupação permanente' 

e tradicional indígena, a fim de garanti-las na forma da lei, o que não impede, ' 

como visto, que continuem ocupando-as. 

Tendo em vista as considerações tecidas na presente p~ 

ça processunl, nrrematR-a REQUERENDO finalmente a V.Exa.t que negue a 

pretensão liminar reitegratória, a vista de tudo que consta nos autos, em assim 

:t>:,i11do e s ta r á este Provecto Juízo preservando o melhor direito e a mais lídima e 

inequívoca, JUSTIÇA. 

Rua 8 -} · Quadra 15 
Centro Polfüéo Administrativo 
CEPíS'oS0:900 • Cuiabá . MT 
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ANEXOS 

OBSERVAÇÃO 

SEDE DO JUÍZO: 

~ ·., . '._, 'r' ~ , . • 

96.0365-3-: AÇAO POSSESSORIA- Classe 5.104, em que 
é Requerente AJC AGROPEC_lJÁRIA L TDA e 
Requeridas a','FUNDAÇÃQ·NACIONAL DO ÍNDIO - 
FUNAI e UNIÃO. · 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, na 
pessoa de seu representante legal, com endereço 
na Rua 08, quadra 15, Centro Político Administrativo, nesta 
Capital. · · 

Proceder a DESOCUPAÇÃO· dos invasores silvícolas da 
Fazenda Xingu, localizada numa área de 442,00 ha 
(quatrocentos e.quarenta e dois hectares), desmembrada de área 
maior designada por Fazenda Bom Jardim, também 
denominada Fazenda Xingu, localizada no Município de Barra 
do Garças, nas .margens do Rio Xingu, na confluência deste 
com o Rio Liberdade, no Estado de Mato Grosso, conforme 
descrição da petição inicial, de acordo com o artigo 7~, §2~, da 
Lei 6.001... . .. 

•( 

.! 

Cópia das decisão de fls. 123 e 176. 

Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias sem êxito da medida 
limimar retntegrauma, deverá este ser cumprido com o auxílio 
de força po/icia_l. · 

Seção Judiciária de Mato Grosso, Praça Bispo Dom 
José, nº 17, Centro, nesta Capital. 

Cuiabá(MT), 27 de maio de 1996. 
1. 

LDE~IVEIRA 
ral 'da 3~ V ará/MT 
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ADVOCACJA .• GERAL DA UNIÃO 
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 3ª VARA DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO. 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
Autora: AJC - AGROPECUÁRIA LTDA 
Rés : UNIÃO FEDERAL e FUNAI 
Processo nº 96.365-3 

A UNIÃO FEDERAL, por seu Representante Judicial, 
infra-assinado, nos Autos acima em epígrafe, respeitosamente, vem à presença de Vossa 
Excelência, apresentar a sua CONTESTAÇÃO, nos termos seguintes: 

1. A Fazenda Xingú, de propriedade da Autora, foi ocupada 
por índios do Grupo Caiapó, liderados pelo Cacique Raoni, silvícola conhecido e 
respeitado, por sua representatividade e luta pela causa indígena. 

2. Convidado a depor depois de obtida a autorização de 
Vossa Excelência, o Cacique Raoni, na qualidade de informante, prestou depoimento na 
Audiência de justificação, conforme consta do Termo de fls. 77. 

3. E é justamente nas palavras simples do Cacique Raoni 
(mas de grande significado, se interpretadas sob o prisma da consciência e da cultura 
indígena) que vamos buscar inspiração e fundamentação para justificar os atos praticados 
pelos indígenas, os quais deram origem à presente demanda, e, de resto, contraditar os 
pedidos dos Autores. 

I 
61 
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Disse o CACIQUE RAONI: 4. 

"Que a referida Fazem/a é o local onde mora, é a terra i 
de seu pai"; 

"Que o motivo que levou aqueles índios a ocuparem a , 
Fazem/a Xingú foi a necessidade de preservar a fauna e 
a flora daquela região". 

5. Na primeira frase, o Cacique Raoni deixa claro que as 
terras onde se encontra hoje estabelecida a Fazenda Xingú estiveram, num passado 
recente, sob a posse indígena. 

6. Na segunda frase, o Cacique Raoni justifica os atos 
praticados pelos indígenas sob o seu comando, com a necessidade de preservar a O 
fauna e a flora daquela região. 

7. E o depoimento do Cacique Raoni encontra sustentação, 
exatamente na peça exordial. É a Autora quem reconhece: 

No item 01.5: 

" ... A Autora sempre cultivou a observância das normas 
de preservação do meio-ambiente, mormente em fiice da 
relativa proximidade do imóvel em relação a alguns 
grupamentos indígenas assentai/os em local não muito 
distante daquele sítio ... " 

No item 01.7: 

"Por outro lado, sempre diligenciou por estabelecer e 
manter bom relacionamento com todos os seus vizinhos, 
inclusive com os indigenas, cujas visitas são freqüentes 
naquelas passagens desde quando a Autora iniciou a 
edificação das benfeitorias atrás referidas". 

No item 01.8: 

'~ Autora, há cerca de 3 (três) anos chegou a construir : 
uma pequena casa para abrigo e pernoite eventual dos 
silvícolas, em trânsito ... " 

/ 



ADVOCACJA •. GERAL DA UNIA.O 
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO 

No item 01. 1 O: 
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"Sem embargo do zelo vigilante da Autora, com a chegada 
da estação do estio, 110 entanto, começaram a proliferar 
as caravanas de pescadores e caçadores estranhos à 
região. Estes acampando nas margens do Rio Xingú, não 
propriamente na propriedade da Autora, mas/ora de seus 
limites, vinham praticando pesca e caça predatôria, com 
evidentes prejuízos parfl o ecoslstema regional e 
agredindo, como não poderia deixar de ser, aquele 
maravilhoso pedaço da natureza". 

·I 

No item O 1. 11 : 

"A imprensa escrita de Brasília e Goiânia divulgou a 
Ação predatória dos pescadores e caçadores como se 
proviesse dos hóspedes d" Autora ... " 

No item 01.12: 

''.A despeito de todo o esforço co11j1111to, a situação se \ 
agravou em face do continuado desrespeito dos 
predadores e, os indígenas, sentindo-se agredidos em seu 
habitat natural tomaram a atitude de invadir vãrias 
propriedades na região, inclusive a da Autora, lá 
persistindo até a presente data ". 

8. Portanto, as afirmações do Cacique Raoni, quanto à 
presença indígena na região da Fazenda Xingú (desde o início da implantação das 
benfeitorias hoje existentes), bem como quanto à necessidade da preservação da fauna e 
da flora até então depredadas pela ação indiscriminada de pescadores e caçadores, estão 
amplamente roboradas e reconhecidas pela própria Autora já na petição inicial. 

9. Outrossim, durante a realização da audiência de 
justificação, o Sr. Elias José Eustáquio, Administrador da Fazenda Xingú, ao depor 
como testemunha, declarou: 

"Que o depoente chegou a presenciar a pesca de até 
4. 000 mil quilos de peixe ... " (fls. 75). 

10. Essa afirmação, partindo do Administrador da Fazenda 
Xingú, testemunha arrolada pela Autora, merece toda a atenção possível, eis que, o fato 
por ele atestado, de que presenciou a matança de até 4.000 Kg de peixes, é por demais 

/ 
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- 
estarrecedor. Se ele propno presenciou tamanho crime ecológico, imagine-se o que 
poderia estar ocorrendo fora do seu conhecimento, considerando-se a amplitude da 
Região. 

11. Portanto, dois fatos importantíssimos para o deslinde 
desta causa mostram-se claramente incontroversos: 

1. A presença permanente, em perambulação, de grupos f 
indígenas na Fazenda Xingú e região, desde o início da 
implantação das benfeitorias pela Autora; 

2. A ocorrência de depredação do meio-ambiente, :~ 
notadamente, da fauna terrestre e aquática lia região da 'fit 
Fazenda Xingú. 

12. E a constatação desses fatos conduzem a uma só 
conclusão: que as terras compreendidas pela Fazenda Xingú devem ser 
consideradas como de posse imemorial indígena e imprescindíveis à preservação 
dos recursos ambientais necessários ao bem estar e à reprodução física e cultural 
dos silvícolas daquela região, como assegura a Constituição Federal em seu Art.231 
e parágrafos. 

13. Certamente, a essa conclusão retrucará a Autora com a 
alegação de que detém título domínial legítimo e que até a ocupação detinha também a 
posse mansa e pacífica. 

- 14. Assim, estaremos, mais uma vez, frente à discussão quanto 
à caracterização e definição das terras ocupadas por indígenas, para fins de 
reconhecimento das garantias constitucionais. 

15. Sobre essa questão, é absolutamente pertinente reproduzir 
aqui o entendimento do ilustre Juiz Federal da 1ª Vara dessa Seção Judiciária , Dr. 
ALEXANDRE JORGE FONTES LARANJEIRA, manifestado ao proferir a sua 
Decisão quanto ao pedido de Liminar (indeferido), nos Autos da Ação Possessória nº 
95.1396-7, promovida por Hélio Salvador Russo e outros contra a UNTÃO, FUNAI e 
KUIUSSU SUIÁ, "in verbis": 

"Todavia, desde logo observo, à guisa de corte 
epistemológico, que as questões atinentes ús terras 
ocupadas pelos índios encontram sua sede originária na ' 
Constituição Federal, somente podendo ser dirimidas à 
luz do disposto no art.231, caput, e seus respectivos§§ 1~ 
2° e 6~ in verbis: 

/ 
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"Art.231. São reconhecidos aos índios sua organização 
social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os 
direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens. 

§ 1°. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
as por eles habitadas em caráter permanente, cabendo 
lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios 
e lagos nelas existentes. 

§ 6°. São nulos e extintos, não produzindo efeitos 
jurídicos, os atos que tenham por objeto a 
ocupação, o domínio e a passe das terras a que se 
refere este artigo, ou a exploração das riquezas 
naturais do solo, dos rios e lagos nelas existentes, 
ressalvado relevante interesse público da União, 
segundo o que dispuser lei complementar, nlo 
gerando a nulidade e a extinção direito a 
indenizaçao ou ações contra a União, salvo, na 
forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da 
ocupação de boa-fé (grifei)". 

.>"'-- 

Assim sendo, a pretensãoformulada pelos Autores poderá 
ser satisfeita se, e somente se, as áreas mencionadas na 
petição inicial não ficarem caracterizadas como terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios, já que, no 
tocante a tais terras, a Constituição Federal nega 
qualquer efeito válido à posse 011 à propriedade obtidas 
nos moldes do Direito Civil. 

Cumpre definir, portanto, o que são terras 
tradicionalmente habitadas pelos índios. 

r>. 

Descarto, desde logo, a interpretação 110 sentido de que 
tais terras seriam todas aquelas ocupadas pelas 1· • 

comunidades indígenas desde tempos imemoriais, já que . : · · .r 
seria absolutamente impossível devolver Copacabana aos 
Tamoios, segundo ilustração tantas vezes citada na 
doutrina e na jurisprudência pátrias. 

/ 
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-- 

Por seu turno, não se pode compreender as mencionadas 
terras como sendo apenas aquelas habitadas pelos 
silvícolas no presente momento, já que semelhante 
exegese conduziria ao absurdo de possibilitar a 
descaracterização de uma dada área indígena mediante 
pura e simples expulsão de seus ocupantes, conforme aliás 
já ocorreu tantas vezes, sem contar que consagraria o 
brutal desapossamento ocorrido nas últimas décadas em 
virtude da expansão das frentes de colonização e 
literalmente inviabilizaria a aplicação do § 6° do citado 
dispositivo constitucional. 

Bem de ver, portanto, que a questão há de ser examinada 
à luz da evolução constitucional a respeito do tema. 

A Constituição Federal de i.93../ foi a primeira a conferir 
proteção às terras possuídas pelos índios, consoante o 
teor de seu art. J 29, adiante transcrito: 

·Art.129. Será respeitada a posse de terras dos 
silvícolas que nelas se achem pennanentemente 
localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-los". 

Tal disciplina em nada foi alterada com o advento das 
Constituições de 1.937 e 1.946. 

De sua vez, a Constituição de 1.967, com a redação que 
lhe foi conferida pela Emenda n" 01/69, dispunha em seu 
art.198. caput, e§§, ora reproduzido: 

"Arl.198. As terras habitadas pelos silvícolas são 
inalienáveis nos tennos em que a lei federal detenninar, 
a eles cabendo a sua posse permanente e ficando 
reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das 
riquezas naturais e de todas as utilidades nela 
existentes. 

§ 1°. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 
as por eles habitadas em caráter permanente, as 
utilizadas para as suas atividades produtivas, as 
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários a seu bem.estar e as necessárias à sua 
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reprodução física e cultural, segundo seus usos, 
costumes e tradições. 

§ 2°. As terras tradicionalmente ocupadas pelos lndios 
destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhe o 
usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos 
lagos nelas existentes. 

§ 4°. As terras de que trata este artigo são inalienáveis e 
indispensáveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis·. 

Quero crer, portanto, que hão de ser reconhecidas como 
terras tradicionalmente habitadas pelos índios para efeito 
de proteção constitucional aquelas que, ao tempo da 
promulgação da Carta de /.934, encontravam-se na posse 
permanente dos silvícolas, já que, estando protegida a 
ocupação originária, claro está que se encontravam 
vedadas a titulação de tais terras por parte das unidades 
da Federação e a colonização levada a cabo por 
particulares. 

Em reforço ao entendimento ora exposto, menciono 
precedente do e. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, 
in verbis: 

,- 

,, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DECRETO 
Nº 89.256183. DECLARAÇÃO DE OCUPAÇÃO DE 
SIL V/COLAS. AREA QUE MENCIONA. DIREITO DE 
INDENIZAÇAO. CABIMENTO. 
- Somente as terras que eram ocupadas pelos 
indígenas, quando da promulgação da Constituição de 
1.934, são reconhecidas como de posse dos mesmos e 
de domínio da União. 
- Se, à data da promulgação da Consfitu;ção de 1.934, a 
área de terras em questão já era legalmente do domínio 
e posse pacífica de particulares, têm os seus 
proprietários direito à indenização pelo 
desapossamento. 
- Decreto que declara terras de ocupação de silvícolas, 
contendo os requisitos de desapropriação indireta, deve 
assim ser entendido, para obrigar a União a indenizar 
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mediante pagamento do preço justo". (Apelação Cível nº 
24739-AL, ín DJU de 18.03.94, Seção li, p. 10688). 

Do voto condutor do mencionado precedente, proferido 
pelo eminente Juiz FRANCISCO FALCÃO, extraio o 
seguinte excerto, in verbis: 

;;.,-.._. 

"De fato, não se pode afirmar que todas as terras que já 
foram habitadas por índios, mesmo que há tempos 
imemoriais, sejam de propriedade da Uniao, e nulos 
todos os títulos acaso existentes. A figura do indigenato, 
que é a posse originária da terra pelos silvícolas, não 
pode ser invocada indiscriminadamente. 
Há de se ter um marco inicial, sob pena de, retroagindo 
infinitamente, chegarmos à absurda conclusão de que 
todas as terras brasileiras são do domínio da União, 
uma vez que já foram, um dia habitadas por índios. 
A faixa litorânea do Nordeste, incluindo as terras em 
que se situam as capitais, a exemplo de João Pessoa, 
já foram, um día, habitadas por índios, e nem por ísso 
pertencem à União a este título. 
O marco inicial a que me refiro não pode ser subjetivo, 
fixado por administrador ou antropólogo que, 
discricionariamente, entenda ser justo pertencer à União 
as terras ocupadas por índios a "X" ou "Y" anos atrás. 
Mas, que marco seria este? 
Ao meu ver, seria a Constituição de 1.934,a primeira a ,. 
disciplinar a matéria: as terras que, na data de 
promulgação da Constffuição de 1.934, eram habitadas 
permanentemente por índios, seriam de posse deles, 
mesmo que houvesse título anterior de propriedade 
conferido a terceiro. Neste caso, o título seria nulo. 
Assim, estas terras seriam de posse exclusiva dos 
tndios, passando, posteriormente, ao domínio da União 
(v. Constituição de 1967, com Emenda 01169). 
Verificada esta hipótese (posse indígena à data da 
promulgação da CF de 1.934), todos os títulos de 
propriedade em poder de terceiros seriam nulos, nao 
importando a data de seus registros. 
Este marco inicial, fixado objetivamente, é, no meu 

entendimento, o único capaz de evitar arbítrio por parle 
da Administração que, caso contrário, poderia declarar 

-- -- 

.- 

,- 
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de sua propriedade a maioria do território brasileiro, 
pois, primitivamente, este era ocupado por silvícolas. 
Sobre a existência de um marco fixo para determinar a 
posse de terra pelos índios, assim discorreu Pontes de 
Miranda: 
4) PROPRIEDADE E POSSE - São nenhuns quaisquer 
títulos, mesmo registrados, contra a posse dos 
silvícolas, ainda que anteriores à Constituição de 1.934. 
"SE À DATA DA PROMULGAÇÃO HAVIA TAL 
POSSE· (grifei). 'ln' Comentários à Constituição de 
1.967, com a Emenda nº 01 de 1969, tomo VI, Forense, 
3' edição, pág. 457). 
Em resumo, somente as terras que eram ocupadas 
pelos indígenas quando da promulgação da CF/34 
passariam a ser reconhecidas como de posse dos 
silvícolas e do domínio da união~. 

16. Finalmente, há que se acrescentar, apenas, que o direito ao 
reconhecimento da posse indígena independe de prévia demarcação Administrativa, 
conforme dispõe o Art.25 da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de l. 973 (ESTATUTO 
DO ÍNDIO). 

-- 
17. Assim, ante o reconhecimento expresso dos Autores J 
quanto à perambulação de indígenas no interior da Fazenda Xingú, de forma permanente 
(até mesmo antes da implantação das benfeitorias), bem como quanto à necessidade de 
preservação do meio-ambiente, não resta dúvidas, que estão caracterizadas as condições 
para o reconhecimento de que as terras "sub-judíce" são de ocupação tradicional ! 
indígena, restando nulos todos os atos que tiveram por objeto a sua ocupação, o r~ 
domínio e a posse por não índios. E assim sendo, tais terras estão no rol dos bens ::1 
da União, nos termos do art.20-XI da Constituição Federal. e, 

,.,,.. 

18. Ante o expendido, é esta para requerer, após a instrução 
do processo - com a realização de peja histórico-antropológica no imóvel "sub-judice" 
- se digne proferir sentença, julgando os pedidos da Autora improcedentes, em todos os 
seus termos, com a sua condenação a arcar com o ônus da sucumbência. 

P. deferimento. 

Procuradoria da União no Estado de Mato Grosso, em 
Cuiabá, 19 de julho de 1. 996 . 
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Excelentíssimo Juiz da 3ª Vara: da· Circunscrição Judiciária Federal. de 
Grosso. · · · · 

- 
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AJC - AGROPECUÁRIA L TOA., 

já qualificada nos autos nº 960000365-3 da 

AÇÃO DE REINT~GRAÇÃO DE POSSE, 
., 

que move em desfavor da União J;e~eral . e da FµNAI "'.' Fundação.Nacional do 
Índio, ambas já qualificadas, processo em trâmite por .esse res~táv~t' · iuizo e 
expediente da escrivania respectiva,' ,V~ID respeitosamente . à preseriça· .de '.Vossa 
Excelência, 'via da~ procuradoras q~~: essa· subscrevem ... para ·e~r. etreqherer o 

' to. • • ~ .~. • 

que segue. ·, · · ?-:: 
·:, , '• ••••• ,,~ ' 1 

-· 01. 

--- 

Como se sabe, no dia 17 de julho próximo passado a Requerente realizou 
vistoria com a respectiva imissão na posse do imóvel de sua propriedade 
anteriormente invadido pelos indígenas, consoante mandado de · reintegração 
expedido por esse Juízo. 

•••... 

02. 
Ocorre que na data de 25 de julho de 1.996, por volta das 21:00 horas, a 

Requerente recebeu comunicado da .FUNAI, via fax, que segue anexo, solicitando 
a retirada das pessoas que. lá se .encontram, pois aquele órgão' teria 'sido 
comunicado que os índios, revoltadoscom o retomo da Petícionáríaao imóvel, 
estãnam se deslocando para o l~c~(· 'manifestando 'disposição de . novamente 

a fazenda objeto da presente ação. 
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Al.en.casrt:ro Veiga Advogados ...,;:.,.. 
· Maria Thereza P. Alencastro Veiga~ 
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-· 
03. 
O fato sem dúvida é grave e merece imediatas providências. Providência 

esta aliás, que certamente não poderá ·ser a .retírada dos empregados da . . . 
Requerente do local e o abandono.da propriedade e sua consequente entrega aos 
silvícolas. É preciso que se ressalte, ainda, .que a FUNAI está se furtando ao papel 
que lhe cabe: se é o órgão responsável pela· comunidade indígena· e seu 
acomodamento, contando em seu quadro com pessoal. altamente especializado, 
não pode simplesmente ausentar-se ou comportar-se como mero "menino de 
recados". · 

- 
- 

04. 
Infelizmente, o que se vê, no entanto, é que a FUNAI não toma qualquer 

providência real para solucionar o problema: recebe comunicado dos índios e 
repassa tal comunicado à Requerente, desconsiderando que há uma ordem legal a ( 
ser mantida: os índios não são proprietários do imóvel de que se trata e não ~ 
podem determinar, como estão fazendo e a FUNAI obedecendo, que o resto da 
população se comporte ou se locomova: de acordo com seus desejos. Se é certo 
que os indígenas têm direitos a serem. respeitados - e têm - é certo também que 
aqueles outros brasileiros, que não são indígenas mas que também são titulares de 
direitos, devem ser protegidos. Espanta, pois, que a FUNAI, recebendo a ameaça 
por parte dos índios de que estes não aceitam a ordem do juízo, ou seja, a ordem 
legalmente constituída, simplesmente. repasse tal _comunicado à Requerente, 
comportando-se, como já se disse, como mero "menino de recados". Proteger a 
comunidade indígena não é, como faz parecer aquele órgão, ceder a todas as suas 
vontades, deixando à míngua os direitos dos outros brasileiros. 

,--. 

-· 
05. 
Por fim, quanto a haver "pessoas fortemente armadas" no local, segundo 

informação do chefe dos índios que· pretendem subverter a ordem, e comunicação 
da FUNAI à Requerente, o fato não é verdadeiro. Há, sim, pessoas empregadas 
pela Requerente no imóvel, mas estas pessoas não estão "fortemente armadas" e 
sequer têm condições de defender a propriedade. Por isso, inclusive, é que urge a 
proteção do Estado. 

03. 
Assim, ante o exposto, é esta para· comunicar os fatos ao juízo bem como ,:,-,.; 

.uo '.-!.S, ;-,"' :;,; ·--··11,1rr, . CU' l<lUl 5· 100 - fax. (062) 224-9655 · Fone: (062) 224-6616 - Goiânia. Goiás 
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Al.en.caa-t:ro Veiga A.dvogac;l.9& ~ 

Maria Therezat P. Alencastro Veiga ~ 
,' : . 

I. o envio imediato de reforço ': policial para a garantia da 
segurança dos empregados' e da propriedade, pelo tempo necessário · 
para que o perigo seja afastado; 

II. que seja intimada. a FUNAI para que aquele órgão tome as 
medidas pertinentes para solucionar o problema que se apresenta: é 
preciso considerar que a FUNAI é a responsável legal pelos 
indígenas, tendo como atribuição a solução dos problemas criados 
pelos silvícolas. É para tanto, afinal, que conta, em seu quadro, com 
pessoal altamente especializado, devendo, inclusive por isso, 
permear a solução de qualquer conflito . 
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061-2267168 DAF FUNAI 

852 P01 JUL 25 '96 20:52 

AO .DR. ~.BAI;. 
~VOG~'DAE'.MPRESA ENSA 

,-., 

SOLICITÔ' DE'- VO$SA.:SENBORIA GENTILEZA DE TOMAR 
MEDIDAS URGENTES: VlSANOO ·A · RETIRADA DE 05 (CINCO) 
PESSOAS FORTEMENTE ARMAI>As E O REBJ\NHO DE GADO QUE 
ESTÃO OCUPANDO ·A,:: FAZENDA ENSAt ,· LOCALIZADA · NA ' 
MARGEM· D$EQ'A·.no· mo:;XJNGÚ, 'REGIÃO CONSIDERADA 1 
TRADICIONALMENTE COMO TERRA IND1GENA. · 

CONFORME- ·COMUNICADO' ATRAVÉS DE FAC SiMILE 
ORWNDO DA '.:.REPRESENTAÇÃO. DA FUNAI EM COLIDER. AS 
LIDERANÇAS. . E. GUERREIROS KAIAPÓS DAS ALDEIAS 
METIJKETIRE, NGONOKAKET 'E KENTINHURU, ESTÃO MUITO 
REVOLTADOS COM O RETORNO DOS :OCUPANTES À FAZENDA 
E PARTIRAM·. AO ENCONTRO DELES PARA RETIRÁ~LOS A 
QUALQUER CUSTO • 
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MINISTÊRIÓ:ÓA ·~ÚSTIÇA. 
Fundaçlo Nacle>nal do lndlo 

_.\ ,, .· ·.,:·' 
' ,•. 

EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL ·.l)A 30 VARA 
.. - 

,,..., 
1 

,- 

:, 

- ,' 

Por seu advogado, 

í 

1UNDAÇAO NAC?ONAL DO lNDlO-PUNAI~ Fundação 
Pública, nos autos da AÇAO P088IS80R%A, processo no 96.365-3, que 

lhe move AJC AGaOPICUARlA LfDA, vem,· respeitosarnente·a presença de 

V.Exa., em função do r.Intimacão de fls. 238, aduzir o que se se - 

gue. 

Todos os esforços estão sendo-desenvolvidos 

no sentido de rnanterem'tranqdilos.os ânimos, dos índios XAYAPO, como'. 

é àe sabença notória, co~sideram as terras nsub judice". como terri- . 

tório de ocupação tradicio~al e permanente indígena, em que pese en \ - ~ 
contrarem-se fora dos limites das terras demarcadas, mas pela sua~- 

aproximidade, rigorozamente vigiam-na. 

Tanto isso é verdade, que a comunicação ex~ 
rada pelo ilustre Diretor Fundiário da Ré, Dr. AURIO ARAUJO 1ALIIRO 

não reflete a falta de c~m~ro~isso tãp feste.jada peij/A. ~ra, mui- 

- · Rua 08 · - :Quadra 15. \ - 
Centro PoHticéi·Adminlstrativo · · . 

CEP. 1so5o;.900\ · •. _;, i CÜlabá · ... ·-. MT .' ." 
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MINISTÊR,·crbA Júsr,çÀ 
Fundação Nacio(lal do lndlo 
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- 
to ao contrário, estampa:_p~eocupações·quanto a integridad~ física 

,J .,,• • ' ., 

dos seus prepostos,· deveiiam -lançar às mãos aos céus,'e não vale- 
rem-se de covardia e ·-ind~li~adezas ~ fim· de obterem decisões de 
garantia depermanência _ na pcs sev- ' 

-- . 

Orà :Exa., sez í.a muito mais simples o silêg 
cio, não exporíamos os .Indf.os: a sezem compelidos pel~ ._for~a a aban 

. . . ~. ' ' . . : ., - 
darem a vigília sobre aquelas terras, confrontando com:~s seus in- 

. teresses, deixando que -a indelicada Autora contabilfzasse seus pre . ' . - 
juízos, em momento algum': nõs. afa'.st-am9s do deslevo na eop.dução do 
problema, p~r diversas ·vez.es, após: a~ decisão Lí.mí.na r, ·:·reunimo-nos' 
com a Autora· ·a fim de· atin'g'irm~s·· aos fins colimados·; motivo pelo ' 
qual, aparentou-se certa. confiança, entretanto,. fica ~a.tente a fal 
ta de decoro da Autora,·a quem'chama de .,menino de recado". _,- 

·como dito linhas atrás, a Ré vêm há muito' 
' ' . ' 

desenvolvedo esforços no sentido de cumprir satisfatoriamente a 
r .descisão liminar, estamos alerta para qualquer mov ímentiaçâo ind,! 
qena que possa trazer prejuízos a ambas as partes, sendo completa 
mente desnecessário a utilização de força policial,· o· que· ac iraria 
a í.nda mais os ânimos, podendo çominar em oonaeqüenc Laa 'indesejá 
veis. 

Em que pese ser a Ré tutora dos silvícola~ 1 
não poderá ser responsabilizada por atos de seus tutelados que não '.l, 

\ 

tenha dado causa, como· novas:invasões se sugirem, decerto, depree~ 
demos esforces a fim. de ·"garantir- a paz solcial na· região, como exe.!!! 
plo, o aviso, ora cons í.dexado "recado1', demonatrra que estamos ale!. 
tas às movimentações estra~h.às a dec í.são judicial. ~· 

- Finalmente, resta-nos comunicar a V.Exa.,' 
que em breve estaremos compondo. equipe,. sob_ a coordenação . da Dra. 
VANESSA LlllA, antropóloga r enornada , com a. finalidade: de_-'.promover es 
tudos de idenficação- fundiá'rla's .em ·terr~s: hoje encont.radas fora ;- 

. ' . ~ " ' \' : . ·. ' ~· ~ '.; .. . . ; ; ·. - ' .. - 
.:· Rua· 08 ... ~:: Quadra· is 

Centro Pólltico Administrativo ;' 
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dos limites das 
··:, 

lhas·que possivelmentê tenham ocorrido, inclusive nessas terras, in 
' . - ,. . . ~ ' ' 

cluiem-se as ora "sub. judice". · 

Tendo em vistas as considerações tecidas na 
presente peça processuâl; arremata-a I ·.N F o R M A N no finalmen ~~ . ' . . . - 
a· V. Exa., que a Ré .não ···.se :afastou 'das responsabilidades\ de manter e 

' . ' 

cumprir a r.decisão judicial, sendo, ·como dito, completamente des - 
necessário a utilização ·de"força policial,. ·a este fi~).· ·_.-· 

•..... 
Termos em que 

o de 1996 . 
~.li. '/~,4· · .... 

'1.,n, . 
scllnmto •,; :, ·: :, :'. ·.. '. ' 
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l\l!NIS"lli.RJ() DA nJSTIÇA 
DEl'J\RTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAI. 

SI IPERINTENDl1NC'li\ REGIONAL EM MATO ORC >SSO 

Ollcio n" iOIO/CART __ , ·- ;I Á - ... , .-L.- ~ ..,-_,,. Cuiabá, 06 de AGOSTO de 1996. 

(..;.. .. - ~..),/''. ~ ... ~ -· .;· . ,.. ~ k r .» - ' ., ( ! ••..•• -.-,.é-() 

?~, t,-; r ~- ~~-~o-,...,. e ••.•. ,é_:-'"' s---\J-. 

C~-< ('J.//f/'? C 
Meritíssimo Juiz, 

. , .J-1. 

conforme informado a V. Exa. 
informações à FUNAI sobre 
AGROPECUÁRIA L'J'DA. 

1 "'--:J.,,: nuvEJRf, 
ulz l"L,; .... : ~- ::. Vara I MT. 

Com referência ao of. n", J49/96-SECRI de 26/07/96 e 
via telefone em 30/07/96, esta Superintendência Regional. solicitou 
as ameaças a integridade física dos funcionários da empresa NC 

Em resposta a FUNAI. através do of. n''. 
105/GAB/FUNAJ/ADR/CGB/MT comunicou que não mais se encontram no local os funcionários da 
AJC AGROPECUÁRIA e que a Unidade de Colídcr. empenha-se em manter e conter os ânimos dos 
guerreiros KAYAPÓS. 

Assim. s.m.j., a Polícia Federal deixou de enviar qualquer 
equipe para a área, tendo em vista a perda da finalidade. 

De qualquer sorte, pelo que foi apurado quanto a área 
situar-se nos limites do Estado do MT e PA, onde só se chega em avião. a situação de conflito e a 
proximidade de três reservas indígenas com aproximadamente 7.000 índios. o efetivo necessário 
extrapola em muito as disponibilidades <la SR/DPF/MT, quanto ao número de Agentes, não havendo 
recursos para locação de aeronaves e diárias. 

Nesse sentido a FUN Al/Cuiabá escusou-se de fornecê-los, 
alegando não dispor dos mesmos. 

Na oportunidade apresento a V. Exa protestos de elevada 
consideração e apreço. 

-r= 

Y::t1 ~~(~/((_-s Lprs ROBERTO F RlN 
oordenador Rcgio ai olicial 

E,mo. Sr. 
Dr ALEXANDRE VIDIG/\1, DE OLIVEIRA 
!\IM Jui> Federal da ~· Vara 
NESTA 

! DPF- r\v. Rubem da-McndQffifa. s/n., csq. cl Av. Miguel Sutil· B.·Arllés, Cuiabál Mf· 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 
SECRETARIA DA 3ª V ARA 

OFÍCIO Nº 362/96 -SECIV Cuiabá, 02 de agosto de 1996. 

Senhor Superintendente, 

Pelo presente, expedido nos autos da Ação Possessória 

n" 96.0365-3, onde é Requerente AJC AGROPECUÁRIA LTDA e Requeridos 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI E UNIÃO, encaminho a Vossa 

Senhoria cópia de peças dos autos supramencionados para a instauração de Inquérito 

Policial a fim de apurar fatos envolvendo Sr. _MEGARO~, Administrador Regional da ~ ~-..........,,.._,,1.,,,,..,.,,, 1:, 

FUNAI neste Estado, conforme determinado na decisão de fl. 254, cópia em anexo. 

Na oportunidade apresento a Vossa Senhoria protestos 
de consideração e apreço 

Ilustríssimo Senhor 
Dr. CLÁUDIO LUIZ DA ROSA 
MD. Superintendente da Polícia Federal em Mato Grosso 
NESTA 

-) . _,. ! ' 
' ~ 



PROCESSONº 

DEPRECANTE 

DEPRECADO 
.~ 
,,._ 

r: 
,,,.- 

FINALIDADE - 
r' 

.,..... 

,-. 

- 
,,- ANEXO 
,-. 

,,- 

SEDE DO .ll JÍZO 

cprec l /cívc 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SECRETARIA DA 3ª VARA 

CARTA PRECATÓRIA 
(296/96) 

96.000365-3 - AÇÃO POSSESSÓRIA - Classe 5.104, em 
que é Requerente AJC AGROPECUÁRIA LTDA e 
Requeridas FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO e 
OUTRA. 

Juiz Federal da 3ª Vara, Seção Judiciária do Estado de 
Mato Grosso. 

Juiz Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal/DF. 

REQUISITAR ao Diretor •. Geral da Polícia Federal, com 
base no art. 144, § 1~. ··z1a Constituição Federal, força 
policial necessária para o cumprimento, em 30 dias, das 
decisões proferidas nos autos supra mencionados, devendo, 
para tanto, ser intimado pessoalmente. 

Cópias das decisões de fls. 123, 176, 264 e Oficio n? 
1010/C ART do Coordenador Regional Policial. 

Seção Judiciária de Mato Grosso, 3ª Vara, Praça Bispo 
Dom José. nº 17, Centro, nesta Capital. 

Cuiabá, 03/09/96. 
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- PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- 

Ofício nº 059/96 - GABJU Cuiabá, 16 de setembro de 1996. 

Senhor Juiz, 

Em atenção à solicitação contida no telex 495/96-SQTUR. de 
10/9/96, recebido junto a este Juízo em 12/9/96, e referente ao Agravo de 
Instrumento 96.01.23523-0, do qual Vossa Excelência é o Relator, passo a prestar 
as informações que seguem: 

A empresa AJC AGROPECUÁRIA LTDA ajuizou AÇÃO DE 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE cumulada com perdas e danos, contra a FUNAI e 
a UNIÃO FEDERAL, registrada neste Juízo sob o nº 96.0000365-3, objetivando 
reaver a posse do seu imóvel rural denominado Fazenda Xingu, de 442,00 ha, 
no Município de Barra do Garças, neste Estado, e que, no início do mês de 
agosto de ! 995, f oro invadido por cerca de ~O índios Caiapós, liderados pelo 
Cacique Pnoni. do Reserva do .Alto Xingu, dela, e dos seus bens móveis, 
cproprlondo-so. · 

Para análise do pedido liminar de afastamento do esbulho 
perpetrado, determinei a oi tiva da União e da FUNAI, de acordo com o disposto 
no artigo 63, da Lei 6001/73 e 928, parágrafo único, do CPC, designando 
audiência para o dia 1 ° de mcrrço de 1996, conforme se observa a fls. 58 dos 
autos. ílealizada a audiência prévia, restou declcrrado pelos depoimentos 
prestados (Ils. 74/7), principalmente pelo Cacique Raoni, que os índios Caiapó 
não ocupcrvom aquelas terras e nem mantinham contato com a mesma há muito 
tempo, mas tomaram aquela iniciativa de invasão em busca da preservação da 
fauna P. flore que vinham sendo exploradas sem controle, além de manifestarem 
o intorosse dos índios em lá permanecerem definitivamente, com a 
possibllickrde de construírem no local um "hotel para exploração de eco 
turismo". 

"--· 

Dada a peculicrridade do caso e da cautela que se impunha 
observcrr. este Juiz adiou por 30 dias o prazo pcrra decisão limincrr, e para que 
a FUNAI pudesse se manifestar mais detidamente sobre a questão, além de se 
poder alcançcrr uma solução extrajudicial pcrra o caso. Não obstante isso, e 
dilatado aquela prazo por mais de 80 dias, não fora trazido aos autos quolqtr 

- . d~ 
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mcmifestação concreta de conciliação das partes, o que restou por ·findar co~ ·~ 
a decisão de deferimento da liminar, isto em 22/5/96 (Ils. 123). Em viste!" da 
mcmifestação apresentada pela FUNAI na tentativa de se evitar o deferimento 
da liminar (fls. 130/173), fora proferida a decisão de fls. 176, em 27 /5/96, 
mantendo integralmente a decisão de fls. 123. 

/ .:'~. ,, .. - . 
• , ,1 ft\ . \ ·r:.:í °'' ·i.,.· 
. ' Á \ l 

;· 1 

,._ 

Ou seja, diante dos fatos apurados até então, outra alternativa 
não restava a este Juiz senão o acolhimento do pedido liminar, neste aspecto .. 
sendo de se relevar, conforme já acentuado pelas decisões mencionadas, que "' 
a atitude daquela comunidade indígena deveu-se, efetivamente, a urna tomada 
de posição frente às omissões do poder público - certamente a FUNAI e o 
IBAMA- em se empreender fiscalização na área objeto do conflito, evitando-se 
a eventual depredação dos recursos naturais ali existentes, mas, nem por isso, 
justificável a conduta dos invasores, por flagrante violação à ordem jurídica, 
dado o emprego da força própria em substituição ao exercício do poder de 
polícia do Estado, a atingir direitos de terceiros - como a Autora -, e sem que 
restasse, pelo menos, comprovada a sua concreta participação na alegada 
destruição dos recursos naturais, sendo, por isso, de todo reprovável que tivesse 
de suportar o ônus por aquela omissão estatal. Aliado a isso, tem-se o fato de 
os próprios índios estarem imbuídos de explorarem o bem esbulhado, nele 
empreendendo atividades de "hotelaria" e "eco-turismo", e que, a rigor, nenhum 
vínculo têm com suas tradições, origens e cultura, situação a demonstrar, por / 
enquanto, encontrarem-se aquelas terras descaracterizadas como 
indispensáveis à sobrevivência físico e cultural daquele grupo indígena. 

-- 

Essa situação do esbulho cometido pelos índios, encontra-se 
muito bem retratada em depoimento prestado pelo próprio Presidente da 
fUNAl, à época, Dr. Márcio Santine, em reunião mantida com a Autora, na sede 
da FUNAL em Brasília, no dia 12/12/95, e reportando aos fatos objeto desta ação 
(fls. 48/55). 

" ( . ) é extremamente dificil para a FUNJ\I, vinte anos depois, rever um ato 
dernarcatório. sem que a gente tivesse uma base mais consistente para isso." (íl 49) 

" ( • 1 Eu faço a reunião em qualquer ponto dentro da área indígena que vocês 
queiram fazer, ou cm qualquer cidade da região, mas cu não posso com a minha 
presença legitimar uma ocupação que não é oficialmente reconhecida" (11. 50) 

" /\ gente fica nessa situação complicada. e cu. sinceramente, não sei o que dizer a 
vocês, cu acho que o direito formal da EMSA, está evidente no caso" (fl. 53) 

" ! lá uma questão de fundo que os caiapós, eles foram conquistando o território que 
hoje ocupam, por etapas, e sempre na base da pressão, e cm vez da FUNAI, o poder 
público na devida é época ter promovido uma identificação, uma demarcação de uma 
vez. movida pela sua própria obrigação institucional de realizar demarcações e no 
contexto de uma demarcação definitiva fazer disso um pacto amplo com os caiapós, 
não foi assim que se deu, a área do Raoni foi conquistada mais ou menos dessa 
maneira. quer dizer, eles vão, ocupam, criam uma situação de fato, fazem, reféns, 
pressionam a direção da FUNAI, obtem um reconhecimento de uma parte da área e 
iniciam um processo de ocupação de uma outra área, mais ou menos •.•.••.•.. -M-"' 
método." (Os. 54/55) 
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Oportuno salientar, tombem, que o Cacique Raoni insiste .em 
afirmar que a propriedade esbulhada era o local onde moraram e foram 
enterrados seus pais. Todavia na audiência de justificação realizada, instado 
aquele índio a identificar a área, em mapa da região que lhe fora apresentado 
naquele momento. restou por circundar uma 6rea demasiado extensa, sem 
qualquer objetividade que pudesse retratar ser a referida área coincidente com 
o imóvel da Autora, fato este que, embora não registrado na ata de audiência - 
e somente agora detectável por este Juiz - fora presenciado pelas partes e pelo 
Ministério Público Federal, ali presentes. 

- 

E, ainda que assim não fosse - com a ressalva de que os 
elementos constcmtes dos autos até então, e que servircnn de embasamento 
para a decisão liminar, militam, s.m.j., no acerto da decisão agravada, resultado 
este propugnado inclusive pelo douto Ministério Público Federal (fls. 119/121), 
certamente por se convencer da flagrante lesão à ordem jurídica que o caso em 
comento retrata - é de se registrar que a própría FUNAI, em sua peça de 
Agravo, a fls. 11 (numeração original do seu recurso), admite - e de outro modo 
não poderia sê-lo - que diante da alegada exploração indevida dos recursos 
naturais daquela região pela Autora, o "USO IUCITO DA PROPRIEDADE PODE 
SER AFASTADO POR MEIO DE PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO OU 
ORDINÁRIO, COMINATÓRIOS, SEM A NECESSIDADE DE INVASÕES11• 

·- 

Ora, Senhor Relator, a decisão agravada não buscou 
ornpcror-se em outro aspecto que não o da necessidade de preservação 
incondicional da ordem jurídica, corolário do Estado de Direito, e de alcance 
a todos os indivíduos de uma sociedade, indistintcnnente. De notar que este Juiz, 
seja por iniciativa própria. das partes ou do MPF, procurou esgotar todos os 
mecanismos tendentes a uma solução conciliatória e sem efeitos traumáticos 
para as partes, inclusive dando conhecimento desta ação e dos fatos aos Exmºs 
Srs. Ministro da Justiça (por duas vezes fls. 91 e 177), Presidente do Senado 
federal (fls. 180), Presidente da Câmara dos Deputados (fls, 179), não 
recebendo qualquer manifestação, salvo quanto a este último (fls, 206), que 
pudesse exprimir, pelo poder público competente, o propósito de serem 
adotadas providências ao restabelecimento e manutenção daquela ordem 
jurídica. 

L 
\....· 

1 '-,..- 

- 

O que não se pode admitir, "data venia", como procura 
sustentar a F'UNAI, é que se permita o uso deliberado da força individual para 
imposição de interesses. E, a mesma Justiça que é chamada à proteção dos 
direitos indígenas, quando afetados por quem quer que seja, dando resposta 
ágil e segura àquela salvaguarda, como é o caso de algumas dezenas de ações 
que tramitam ou já tramitaram por este Juízo, não pode permanecer inerte. 
diante de idênticos fatos que retratmn turbação ou esbulho cometidos por 
aqueles que, outrora, ercnn ofendidos em seus direitos e, de in 
reclmnavam a proteção judicial. 7-z: ) 

3 



- . - 
- De notar que, j6: sob a égide da decisão liminar, .. os índios 

cheqorom a deixar o imóvel invadido, e, tão logo fora expedido Mandado -de 
Vistoria, com a Autora se deslocado para o local buscando sua ocupação, os 
índios para lá retornaram, e, segundo alegações da Autora, com o auxílio da 
própria FUNAI, fato que ensejou fosse determinada a instauração de Inquérito 
Policial, pela por.s' ,el configuração da pr6:tica do crime de prevaricação, tudo 
conforme demonstram, quanto a este aspecto, as peços de fls. 209, 226/229, 221, 
230, 232/236, 238, 243/244, 250/252, 254. 

Por fim, cabe registrar que o processo encontrava-se no 
aguardo do cumprimento de requisição de força policial para o atendimento à 
liminar (fls. 264, 277 /279), ordem essa que determinei sua imediata suspensão, 
em face da decisão proferida por Vossa Excelência, no sentido de se suspender 
a decisão agravada. A União já apresentou contestação encontrando-se os 
autos no transcurso do prazo para contestação do FUNAI. 

Essas, Senhor Relator, as informações que me cumpria 
prestar. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de elevado 
apreço e distinta consider:~~ ) 

- ORE :,1 DE ouv~1o/ 
~eder da3~Vara/MT · 

Excelentissimo Senhor 
[uiz MARIO CESAR RIBEIRO 
DD. Relator do Agravo de Instrumento n? 96.01.23523-0/MT 
BRASÍLIA - DF 
of.5996 
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. J - 
EXMO. SR. DR. JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRI 

MEIRA REGIÃO 

- . 
....... 

Por seu advogado, 

,--. 

FUNCACAO NACIONAL 00 INDIO-FUNAI, Fundação Pú 

blica, instuida por intermédio da lei no 5.371, de 05 de dezembro 

de 1967, com sede e foro no Distrito Federal, Quadra 702 Sul, Ed. 

Lex, 30 andar, vem, re~peitos·amente a presença de V.Exa., inter - 

por RECURSO 01 AQRAVO DI INS~ROMIN~O, em face de decisão liminar 

concedida pelo MM.DR. JUIZ JIDIRA~ DA ,1RCIIRA VARA, Seção Juci - 

ciária do Estado do Mato Grosso, nos autos da AÇÃO DI RII~IGRACAO 
DE POSSE proposta por AJC. AQROP!CUÃRIA LTOA, processo nQ 9-6.365/.3 
contra a ora Agravante e como Litisconsorte necessária a UNIAO rm 
DERAL, que após as formalidade legais seja distribuído a uma das 

Turmas para sua apreciação. 

- 
,.-. 

Requer, finalmente, seja-lhe concedido os pr~ 

vilégios da FAZENOA POILICA, art. 27 do Cód.de Processo Civil, em . \· . 
.,-. Rua 08 - Quadra 15 

Centro Político Administrativo 
CEP. 78050-900 - Cuiabá - MT 
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vista do contido no art.11 da lei no 5.371/67, VERBIS. 

"são extensivos à Fundação e ao Patrimônio Indígena 
os previlégios da Fazenda Pública, quanto a impenho 
rabilidade de bens, rendas e serviços, prazos proces 
suais, ações especiais e exclusiv~s. juros e custas-:- 

Termos em que 

e. r. m. - De 1996 

- 
PEÇAS TRANSLADADAS 

,,..... 

Petição Inicial 
Procuração dos advogados da agravada, 
Procuração do advogado da agravante, 
decisão determinando realização,de aud.de justificação, 
ata de audiencia e depoimentos prestados, 
ofício do Presidente da Agravante req.mais prazo p/ solução, 
manifestação da União Federal, 
manifestção da Agravante requerndo mais parazo para solução, 
cota do Ministério Público, 
decisão liminar, 
petição dirigida ao juízo juntando documentos e requendo que negue 
a liminar, 
relatório contendo manifestação da comunidade indígena, 
trabalho antropológico da Dra. Vanessa Lea. 
segunda decisão do Juizo Federal, 
intimação da União com a devida certidão e juntada no autos, 

itimação da FUNAI com ª/]{J};;;/;ª nos autos. 

Jr,,:'J"f' .!.''~ (,_, .;d•,renfo...-/~ 
dvcgado /:tm) / 

0Ai3j/M f ,t.~~: 

------ 
Rua 08 - Quadra 15 

Centro Político Administrativo 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do lndio ,. ' 

RECURSO Dffl AGRAVO Dffl INBTROMiN't'O 

JOIZO FIDllRAL DA TERCEIRA VARA, Seção Judiciária do 
Estado do Mato Grosso, proc.no 96-365/3. 

FUNDAÇAO NACIONAL DO INDIO-FUNAl 
CIZAR AUGUSTO LIMA DO NASCIMENTO, OAB/MT 4.293-A, ' 
end. Centro Político Administrativo, Quadra 15, Rua 

08, CEP. 80.050-900, Cuiabá, Estado do Mato Grosso. 

AJC.AGROP!CUARIA LTOA 
MARIA THEIU:ZA PACH!CO ALINCASTRO VIIGA, OAB/GO no 

10.070, ISADELA MARIA LEMOS MACEDO, OAB/GO 11.970, 
Estagiária, ambas com escritório em Aparecida de 

Goiania, na BR. 153, Km, 1.284,5, Zona Indistrial, 

Estado de Geias e MARDEN TORTORILLI, OAB/MT 4.313, 

com escritório na Av. mato Grosso, no 619, Centro, 

Cuiabá, Estado do Mato Grosso. 

LITISCONSOR't'E PASSIVA NECISSARtA· - UNIAO 1EDIRAL, por seu Repre - 

sentante Judicial comparecendo aos autos, JOS! VALTIR TOLIDO rI - 
LHO, com end. na Rua 08, Centro político Administrativo, Cuiabá , 
Estado do mato Grosso. - 

l!lGREGIA 'l'ORMA 

Em que pese o respeito que nos merece o pro 

lator dar.decisão liminar, seus fundamentos jurídicos, "data ve 

r1ia", pode-se afirmar não ter apreciado a rnatêria com os costu - 

rr eiros acertos, portanto, merece "in totum'' ser reformada, senão 

- 
vejamos·. 

Rua 08 - Quadra 15 
Centro Político Administrativo 

CEP. 78050-900 - Cuiabá • MT 
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Pretende a Agravada com a propositura da pre 

sente demanda, reitegrar-se na posse de um imóvel rural com área 

de 442,00 ha ( quatrocentos e quarenta e dois hectares), desmem 

brado de uma área maior denominada Fazenda Bom Jardim, que tam 

bém se fazeia 1jamar Fazenda Xingú, localizada no Estado do Mato 

Grosso, Município de Barra do Garças, às margens do Rio Xingú, ' 

confluencia com o Rio Liberdade, adquirida por escritur~ pública 

de Compra e venda datada de 24.08.89, 2Q Tabelionato de Notas,da 

Comarca de Goiania, Estado de Goias, matriculada sob o no 34.699 

de 29.08.89, no RGI da Comarca de Barra do Garças, Estado do Ma 

to Grosso . 

- 

Revelou que mantinha, em decorrência da aqui 

sição, posse direta, mansa e pacífica no dito imóvel, nele intr~ 

duziu várias benfeitorias necessárias e úteis. Era utilizado por 

Diretores, funcionários e convidados da Agravada, inclusive de 1 
uma empresa coligada de nome INSA - IMPR-ISA SUL AMERICANA DI MON \ 
TAGENS 9/A, exclusivamente para prática de pesca esportiva e sí 
tio de lazer, sempre observando, como aduz, as normas de preser- •· ,. 
vação do meio ambiente, mormente em face da relativa aproximida- ~ 

de com aldeamentos indígenas, sendo bem relacionada com os silví 

colas que por aquelas terras perambulavam, sendo visíveis quando 

iniciou-se a edificação das benfeitorias, decerto, quando da oc~ · 

pação do imóvel já se verificava a presença de índios na região, 

em especial no neste imóvel. 

Tal era intensa a presença daquelas pessoas, 

que a agrava, para melhor manter a convivência, acerca de três ' 

anos construiu uma pequena casa com fito de ab;.iga-los quando em 

perambulação, fornecendo-lhes remédios, alimentos, combustível , 

enfim, o que necessitavam. 

te com a 

Ainda, conforme é\ Agrava na inicial, somen 

convivencia pacífica e amigável com os índios, respei 
Rua 08 - Quadra 15 

Centro Político Administrativo _ \ 
CEP. 78050-900 • Cuiabá - MT __ v_l..Y_\ _ 
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to ao ecossitema da região, principalmente ictiológica, assegur~ 

ria a paz entre ambos. 

i ,,-.., __ 

Não obstante, avançando nas palavras da Agra 

vada, com a chegada da estação de estio, própícia à pesca, proli 

feravam caravanas de pescadores, caçadores, instalando-se às maE 

gens do Rio Xingú, fora dos limites das terras da Agravada, pra 

ticavam pesca e caça predatórias em flagrante d~s~espeito ~-p;; 
juízo ao equilíbrio ambiental. T~~~-~~d~-se de profundo _ _eq~ivoco 

a vinculação na emprensa que tais abusos eat.arí.am sendo pratica- --- - ·- --- . . ~ - - 

dos no interior do imóvel "sub judice", inclusive, prontificou - -- . . 
se em forma fileiras com a Adrninistrctção Pública a fim de impedi 

remos atos danosos, ao pronunciar-se em resposta a ofício origi 

nãrio da Presidencia da Agravante, entretanto, a despeito doses ~ 

forças, a situação agrava-se agredindo "habitat" indígena, em de 

corrência, estes invadem vãrias proprieades na região, entre elas ---- ª pertencente a Agravada, fato ocorrido no mês de agosto/95. 

Em face da situação confituosa, a Agravada 

chegou a reconhecer os méritos do movimento. indígena, se dispon- 

do, em conjunto com a Agravante e o IDAMA, através de convênio ' 
custear fiscais na região, ( Doe. 01 ' inicial). 

Pois bem, corno dito linhas atrás, os índios 

l<AYAPO, sub grupo denom:inado MIB!NQROKRI, éWOssaram-se das ter 

ras tituladas a Agravada com pretensões de proteger os recursos 
·-- --· - ~ ·---- -- 
naturais odiosamente arruinados, notadamente a fauna aquática, 

motivados, ainda, pelo sentimento cultural que os levavam cons 

tantemente aquelas terras, outrora ocupada fisicamente através' 

de aldemanentos, com locais destinados ao abrigo dos mortos. 

Em cecor r ênc í a , ingressou a Agravada com a 

presente demanda, sendo marcada Audiência de Justificação Pré - 

via, atendendo o disposto no art.63 da Lei nQ 6.001/73 e art ... 

Rua 08 - Quadra 15 
Centro Político Administrativo 
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art. 928 do Cód.de Processo Civil, (DOC. 02). 
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Realizada audiência na data aprazada, 01.03 

do corrente, às 14:00 horas, forma ouvidas testemunahs oportuna 

mente nomeadas, ELIAS JOS! EOSTAQOIO pela Agravada e o CACIQUE 
:RAONI pela Agravante, onde relataram, em sítese. 

-- ELIAS JOSI IOSTAQUIO - Era funcio~ário da 
,,.- 

Fazenda Xin~~, que a referida Fazenda destinava-se ao lazer dos 
- 

proprietários, levan90 eventualmente visitantes, não ,havendo 
-- -- - • • ••• + • ·- -, 

registrado até 04 e 12 de agosto do ano de 1995 invasões de ín- 

dios , que aproximadamente a três anos passados fora alertado ' 

pelo Cacique Raoni que iria to~9-r ª'qu~i?s. _terr~l?., finalmente t~ - ·--------- -- 
ve conhecimento da pesca de até 4.000 (quatro) mil quilos de 

peixes, os índios se apossaram de todos os bens existêntes 

imóvel, inclusive dele mesmo. 

no 

-- 1 

CACIQOI RAONI - Af~~~ou_o_Cacigue que as 

terras em comento é local onde mora é terra de seu pai (já fal~ ·--- 
e ido), sabe que as terras não se encontram nos limites das áreas 

indígenas demarcadas na região, sabedor da existência de oito 

fazendas na região, que os índios não mantêm contatos com aque 

las terras, o motivo da invasão deu-se por necessidade de pre - 
. - --- -- - -- -- -·· . . - - --···-- - - ---~- .. -- -· ------ 

serva ç ão da flora e da fauna, região assolada por madereiros e 

pescadores, s~n.ª~- o pes soa L da Fazenda Xingú não respeitava ni.!!. ----- ..•..•.... __ - ..•...... ---·-··----- -· .. --- --- ----- 
guém, nem a Raoni e a Cacique Carapê, que os fatos danosos pro- 

longam-se pelos últimos cinco anos, a Fazenda perminia as inva 

sões, os índios ocupam as terras com a intensão de não mais sair 

não permitindo o ingresso dos proprietários, já fora pensado em 

transformar a Fazenda em ponto de turismo. 

,.- 

Após, foi concedido o prazo de trinta dias 

para que a Agravante se manifestasse em face da complexidade da 

matéria, prazo este elastecido por duas oportunidade por reque 

rimento ·da Agravante, estava sendo levado à comunidade os G\sí- 
Rua 08 - Quadra 15 , 

Centro Político Administrativo 
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possíveis desdobramentos em caso de conceção da medida liminar, 

Does • O 6 , O 7 e O 8 ) . 

Manifesta-se a União Federal, requerendo fos- ___ .. _ . ._ ~----.. -·. --- . - - - ·----- - . 
se negado a liminar em face do procedente levante indígena e pro- 

--····----- .. ·--------· -· -- 1 
\ 

- tejer terras ou melhor, recursos naturais indispesnáveis à sobre- --- -·---------------"l 
vivência físico e cultural do grupo, haja vista que a próprias 
Constiuição Federal alerta para a dever do Estado em manter ter - 
ras ecologicamente equilibradas à maunentenção dos grupos indíge 
nas, ( Doe. O 9) • 

Ouvido_o_Min,i.J;t_ério PÚbli~ Feder~l, ponderan 
do acerca das concequencias indesejáveis concernentes ao alarga 
mento das fronteiras agrícolas, consubstânciada pela ignorância ' 
quanto ao trato do manejo ambiental, e considerando que os índios 
que nas terras compreendidas como Parque Nacional do Xingú perde 
ram os pontos de nascentes de rios, sendo obrigados a subirem rio 
acima em busca de alimentos, fazendo que desloquem-se à terras ' 
tituladas, repousa o conflito sócio-étnico-cultural, entretanto , 
por tratar-se de posse nova, menos de ano e dia, e não havendo ' 
elementos administrativo nos termos da Lei nQ 6.001/73, quedes 

costitua a posse da Autora, ora Agravada, recomendendo mais uma 
vez as suas preocupações, opina pelo deferimento da liminar, (Doe. 
1 O) • 

Finalmente, decide o MM.DR.JUIZ, concedendo 
a limnar requerida em 22.05.96, nos seguintes termos (Doc.11}. 

,,- 
Prcesso·nQ 96.000365-3 Classe 5104 

,,... 

LIMINAR 
Visto, etc. 

mente 

Encóntra-se presente de análise judicial o requeri 

liminar de reintegração de posse de uma gleba de terrras 

Rua 08 - Quadra 15 
Centro Político Administrativo 
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ha, desmembrada da Fazenda Bom Jardim, ou Fazenda Xingú, no Município de Bar 

ra do Garças/MT, e que, em agosto de 1995, fora invadida por 80 índios, lide 

rados pelo Cacique Raoni, da reserva do Alto Xingú. 

Realizada audiência prévia, nos termos do art. 928, ' 

parágrafo Único do CPC, e artigo 63, da Lei. nQ 6.001/73, em 12/3/96, e na qual 

forma ouvidos o gerente da Fazenda invadida e o Cacique Raoni (fls.75/77, ~~ 

por Índios Caiapós, "e com objetivo de lá permanecerem para sempre, inclusive' ~·~~-~ .-·· ' 
com a demarcação do restante das terras", além de "todos os bens móveis e imÕ- 

veis daquela fazenda", e "sem permitir que os proprietários da terra para lá 

retornem", mesmo sebendo, aquela comunidade indígena, "que as terras de pro - 

priedade da Fazenda Xingú não se encontra alcançadas pela demarcação de terras . ~-- ~~ .• -·--. - •. 
indígenas naquela região", conforme expressamente narrado pelo Cacique Raoni' 

.• - •,i-. 

em seu depoimento prestado na referida audiência (fls.77), além do "firme pro- 

pósito dos Índios não abandonarem mais a EMSA, fundando ali uma nova aldeia" , -~--_ .... _ •. __ .., .•. -- 
de acordo com afirmações da própria FUNAI (fls. 103). 

Tais fatos, aliados aos documentos que instriem a ini ---------- - ----~--- 
cial, bem retratam encontrar-se confirguraclo, na hipótese, o esbulho possess~ 

rio, em conseqUência, conforme atendimento também externado pelo douto Minis 

tério Público, às fls. 119/21, o acolhimento do requerimento liminar. E, nes 

te aspecto, cabe ressaltar que mesmo diante do adiamento da manifestação judi 

cial no que concerne ao reconhecimento da reintegração possessória liminar 

dado o decruso de um período de. 80 _ dias desde a audiencia de justificação pri. 

via, ~o_f'?E~ __ possíveLse .alcanç~r,~~~~-- ~~J~ç_~2_~itrajud_icial eara a invasão ' 
' ~ 

perpetrada, ainda que para tanto tenha se prontificado a FUNAI (fls.101), si- - .. ' ... 
tuaçao a demonstrar ser insustetavel a manutençao do esbulho verificado, sob 

pena de grave inadmissível violação da ordem jurídica, que a todos, indistin 

tamente, cumpre observar (CF,"art.SQ,"caput"), ainda, mais quando o Estadodi! 

põe de mecanismos apropriados para a definição das terras sujeitas ao reconhe 

cimento de que trata o art. 231 da·Constituição Federal, não sendo crível, por 

isso, que se possa admitir a iniciativa contra a qual ora se busca a proteção' 

judicial. 
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// 
Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR, determinando a reti- ,:/ 

rada dos invasores silvícolas da Fazand~ Xingú.- descrita na ini~i;l.-----· ·., 

- 
Expeça-se mandado de reintegração para desocupação ' 

da área invadida em 15 dias, caso em que, ultrapassado o prazo sem êxito da 

medida liminar reitegratória, deverá o mandado ser cumprido com auxílio de 

força policial. 

- 
Aos Réus para contestarem a ação (CPC, art.930, par~ 

grafo Único) 

Itimem-se, oficie-se 

r \. __ 

Cuiabá, 22 de maio de 1996 - 
ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVIERA 

Juiz Federal da 3~ Vara/MT 

Observa-se que, a Agravante em data anterior 
à decisão supra transcrita, ingressou nos autos juntando documen 
tos e poderando acerca do indeferimento da pretensão limnar rei 
tegratória. Tais documentos referem-se a um relatório ofertado ' ·--- ..•. -- .. - . . . . . .... . .... . -- . - 
por grupo de trabalho constituído pela Presidência da Agravante' 

contendo a decisão do grupo indígena em comento em_~ão deixarem' 
as terras "sub judice", e outro, parte de um laudo pericial antr~ 
pológico elabor.i'ão pela perita antropologa Dra. VANISSA R. LIA, 

1 ,~,· 1 ·, • - 

destinado aos autos da Ação Ordinária, processo ·no 00.3145/3, ' 

proposta por JOSI DA S?LVA.SIAIRA e OO~ROS, em curso perante a 
mesma Terceira Vara .Federal/MT, demonstrando que as terras exi.:! 
tentes às margens do Rio Xingú, na confluência com o rio liber 
dade, descritas na inicial, item 01.1, são terras tradicional --------·------ ·-~---- 
mente ocupadas por aqueles indígenas, ( DOC. 12, 13 e 14). 

----- --- -··- -- -------- --·-··· -- ----- •. ~ . - -------- ~ ... 
Por sua vez, o Juízo Federal da terceira Va 
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Vara/MT, profere decisão mantendo todos os termos do decisório 

anteior onde concede a liminar reitegratória, aduzindo entre o~ 

-8- 

tras palavras, que a Avravante não logrou êxito em demosntrar ' 

a justa posse indígena, consoante prevista no art. 231, da Cons 

tituição Federal, ao contrário, há, inclusive o propósito dos 
--- + -- •••••• -,---· ··- ·---·--- --·-···-·-- /J 

' . -""" índios em transformarem a Fazenda Xingú em sede·de um hotel pa 

ra exploração de eco-turismo, conforme afirma o Cacifque Raoni. 

Ma adiante, aduz que se invadia a r,egião por 

predadores que deflagou a reação dos índios, deveu-se muito mais --... ...-. -- ª omissão do Poder Público, não sendo razoável que a Agravante ' 

venha a ser penalizada por violações que concretamente não se d~ 

monstrou, (Doe. 15). 

,,,.-.. .. ..,._. 

Em se tratante de ocupação indígena, há de 

se caminhar com cautela a fim de não se firir direitos que pos 

sui foro na Constituição Federal, direitos em referencia que,mo~ 

tam desde os idos do Império onde, por expressa determinação do 

Alvará de lQ/3/1680, as terras cecedidas em sesmarias eram rese~ 

voo direito dos Índios, a suportar por terceiros ocupantes. 

No caso vertente, pode-se afirmar. que as 

decisões atacadas ignoraram completamente procedimentos próprios 

ensejadores de comprovação da posse indígena, não estamos trafe- 

gando pelo conceito de posse· con.t Lda rno Direito Civil, assentada 

na teoria objetiva de ~HlilRlt,q.<h -consagrada pelo Direito brasilei 

ro no art. 485 do Cód.Civil. 

Tais sutilezas não passaram despercebidas a 
interessante julgado em voto proferido pelo eminente Ministro' 

VICTOR NUNJS LEAL do OTr, no RI no 44.585/MT, embasando a Sumu 

la 480 daquela Suprema Corte, VIRBtS. 

480. Pertencem ao Domínio e Administração da 

União , nos termos doas arts. 40, IV e 186 
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Constiuicão Federal de 1967, as terras ocupa 

das por Silvícolas. 

-- 

Comezinho e sem dúvidas, inclusve reconheci 

da pela Agravada, que os índios transitavam per~anentemente por 

aquelas terras, ouvindo da boca do prprio Cacique Raoni, emdepoi 

mento prestado pela testemunhas da Agravada, que iriam tomar as 

terras, comentário feito a três anos passado, porque, decerto, 1 

são próprias e indispensáveis i sobrevivência físico e~ultural' 

do grupo indígena, ocupação cumpulsada por peritoantropológo em 

estudo destinado a outra demanda, trazendo elemntos indispensá - 

veis a uma reflexão mais acuarada quanto aquela ocupação, não 

sendo demais lembrar os ensinamentos esclarecedores de Pontes de 

Miranda (Comentários à Constuição de 1946/RJ, 30 ed.Ed.Borsoi, ' 

1960, TOMO VI, p. 467). 

11 O texto respeita a posse do silvícola, posse a que 

ainda se exige o pressuposto da localização permane~ 

te. O juiz que conhecer de alguma questão de terras' 

deve aplicar o art.216 desde que que os pressupostos 

estejma provados pelos silvicolasJ ou conste dos au 

tos, ainda que alguma das partes ou terceiros exiba' 

título de domínio. Desde que a posse e localização' 

permanente, a terra é do nativo, porque ainda quiz a 

Constuicio,·~ qualquer alienação de terras por parte 

de silvícol~s. ou em que se achem permanentemente lE_ 

calizados e com posse, os silvicolas, é nula a infra 
da Constituição." 

A matéria relativa a proteção das terras in 

dígenas encontra-se firmada na Constiuição Federal, e como vis - 

to na Sumula do S~F. estas terras não estão a limintar-se ao pá- ~ 
tio da aldeia, não obstante, a Lie no 6.001/73, em<seu artigo 25, 

prescreve que os direitos originários dos indios às suas terras , 
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independem de sua demarcação, não qualquer terra, e sim aquelas in 

dispensãveis ã sobrevivincia dos silvicolas. 

Por certo, as regras tem que estar adaptadas ' 

a sitação de fato sobre a qual vão incidir. A prÓteção a estas teE 

rar devem ser exercida pelo Poder Público, verificou-se o Juiz Fe 

deral atribuiu a omissão aquele poder, não sendo razoável que a 

Agrava fosse, dessa forma, penalizada. 

Acrece-se, que o uso nocivo da propriedade, art. 

551 do Cód.Civil Brasileiro, normas limitadoras do direito de pro - 

priedade, face a sujeição de um prédio a outro, limitações decorren 

tes da vizinhaça, que surge com o próprio direito. 

Pode parecer que estamos a nos socorrer da lei 

civil e ao mesmo tempo negando eficácia a mesma lei, ao tratarmos' 

da posse indígena, entretanto, ·em matéria de posse a Constiuição ' 

extremou o seu conceito, suhsitindo, inalterados, as normas decor- 
" 

rente da propriedade em geral, verificnapdo-se, inclusive, que sao ,,. . '· ', -·;'.;·' 

indenizáveis as benfeitorias erigidas em terras indígenas, deriva-~ 

das da ocupação de boa fé. 

O uso nocivo da propriedade, dispõe o Código, 

são as ofensas a segurança pessoal, ou dos bens, todos os atos 

que possam comprometer a estabilidade e solidez do prédio, bem co 

mo a icolumidade de seus habitantes, em suma: tudo quanto possa, 

de um modo geral afetar a segurança, o sossego e a saúde dos vi - 

zinhos representar uso nocivo da propriedade, o texto é genérico. 

t bem verdade, que há de se distinguir o uso 

anormal do uso irregular, tem a jurisprudência entendido que rui 

dos e trepidações em industrias nos padrões aceitáveis, não cons 

tui ofensa ao direito de vizinhança, bimbalhar de sinos de uma 

igreja, .desde que não exorbitante e malicioso, não ofendem ao di- 
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direito. 

O critério preconizado na doutrina e pela ju 

risprudência é o da normalidade, excesso malicioso, exageros, su~ 

cetível de ser remediado ou atenuado, mas não foi, o uso será no 

civo, ilícito, condenado pelo direito. 

Também é verdade, que para o uso ilícito da 

propriedade pode ser afastado por meio de procedimento sumaríssi 

mo ou ordinário, cominatórios, sem a necessidade de invasões. 

Não obstante, encontra-se em jogo os meios de 

um sobrevivência de um detrminado grupo de pessoas com dificulda 

des de adtpação à sociedade brasileira, em suas diversas varian - 

tes, motivada pela concervação dos constumes e habites que tradu 

zem a única vertente de sobrevivência, acudindo-se pelos meios 

que lhes são prórpios. 

O nobre julgador ao depositar culpa do uso no 
civo daquela propriedade ao poder Público, esquecendo-se que o 

nosso direito pátrio limita o consumo de recursos naturais pornor 

mas próprias, não observando, ainda, a.imposição Constitucional de 

manutenção de ambiente equilibrado à sobreviencia dos índios, impo 

sição que esta a ser observada por toda a 0sóciedade. 

Não podemos negar sicerida ao depoimento doca''. 

cique Raoni, ao afirmar que a Agravada concorria diretamente, por 

ação o omissão, a devastação amiental. A sinceridade do Cacique ve 

rifica-se quando indagado acerca da utilização do imóvel para pro 

jetos eco-turísticos, confirmando. 

Nesse passo, a exploração do imóvel nada tinha 

de racional, chegou-·se a registrar a retirada de nada mais nada me 

nos do que quatro tcneladas de pescado, haja esportividade. 
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Quanto ao projeto citado, penssou-se, não há 

qualquer comprovação nos autos da existência e certeza de suai~ 

plantação, decerto, falece ao Juízo elementos que o assegure des 

ta certeza, entretanto, relatou o fato como se fosse a pura ver 

dade. 

Finalmente, constante nos autos elementos de 

posse indígena na região, haveria o julgados de, com as cautelas 

prórpias, determinai estudos mais acurados quanto a ocuapação, e 

não decidir em desfavor de direitos constitucionais profundamen 

te complexo. 

.-- 

Tendo em vista as considerações tecidas na 

presente peça processual, arremata-a REQUERENDO final 

mente seja reformada ar.decisão liminar, estando este Tribunal' 

assim agindo, preservando o melhor direito e a mais lídima e ine 

quivoca, 

JUSTIÇA. 

,,.... 
1996 

- 

,,-. 

,,.... ., 
~ 
.,.... 

r": 

,- 

- 
,.-. 
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RELATOR 
AGRAVANTE 
PROCURADOR 
AGRAVADO 
ADVOGADO 

JUIZ MÁRIO CÉSAR RIBEIRO 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
CÉSAR AUGUSTO LIMA DO NASCIMENTO 
AJC - AGROPECUÁRIA LTDA 
MARIA THEREZA PACHECO ALENCASTRO VEIGA E 
OUTROS 

- 
AGRAVO DE INSTRUMENTO H2 96.01.23523-0/MT 

D E C I S Ã O 

'- 1--..:.. ••• " 

1. Cuidam os autos principais de ação de reintegração 
de posse ajuizada por AJC - AGROPECUÁRIA LTDA contra a FUNAr, "objeti 
vando assegurar à Autora a restituição para seu pleno uso e gozo da 
propriedade rural desmembrada de uma área maior denominada de Fazenda 
Bom Jardim ou Fazenda Xingu, no Município de Barra do Garça/MT, a qual 
fora invadida, em agosto de 1995, por cerca de 80 silvícolas pertencen 
tes a vários grupos indígenas". 

Por decisão de fl. 48 (cópias), foi deferida liminar, 
que, posteriormente, foi confirmada pelo MM. Juiz a quo (cf. fl. 93). 

A FUNAI, solicita a suspensão do cumprimento da limi 
nar aduzindo o seguinte, in verbis: 

"Como já exaustivamente demonstrado na inicial, o 
cumprimento da medida liminar resultará, certamente, 
no desencadeamento de grave conflito envolvendo índi 
os e pessoas estranhas ao grupo tribal, pois, de há 
muito os indios se recusam a deixar pacificamente a 
terra que ocupam, não obstante os incontáveis traba 
lhos de convencimento e conscientização que a agra 
vante vem desenvolvendo junto à comunidade indígena. 

O·fato é que·o cumprimento da liminar, neste momento, 
representará perigo de grave lesão e de difícil repa 
ração, pois tudo faz crer que a resistência dos lide 
res Kayapó poderá desencadear represálias e outros 
ardis guerreiros, expondo a perigo a vida dos índios 
e adjacentes."(cf. fl. 104). 

Em face do acima exposto e da natureza do conflito de 
interesses em questão, atribuo efeito suspensivo ao agravo, com fulcro 
no artigo 527, II, CPC. - 2. A questão processual suscitada pela Agravante, 
através da Petição de fls. 102/104, no sentido de que é parte ilegíti 
ma passiva ad causam não foi objeto da decisão agravada, e, portanto, 
é matéria estranha ao presente recurso. 

3 . Comunique-se ao MM. Juiz da Causa. Requisitem 
informações (artigo, 527, I e 527, II, in fine, CPC). 



- 

CDFIOESPDEClAl235230IMA01 

- 

-· 
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4. Intime-se (artigo 527, III, CPC). 

Brasília, 26 de agosto de 1996. 

d;:.;. 4..~~ 
MÁRIO CÉSAR RIBEIRO 
Relator 

2 



- 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Fundação Nacional do lndio 

r: EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 3ª VARA 
,__ 

,,...._ 

Por seu advogado, 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO 1NDIO-FUNAI, Funda 

ção Pública, nos autos da AÇÃO POSSESSÕRIA, processo nQ 96.365-3, 

que lhe move AJC. AGROPECUÃRIA LTDA, vem, respeitosamente apre - 

sença de V.Exa., expor para ao término REQUERER. 

Em decisão exarada nos autos em epígraf~ 

V.Exa., determinou que a Polícia Federal fizesse cumprir a r.decl 

são liminar, haja vista que até aquela data não haviam notícias do 

seu pronto cumprimento. 

A esse aspecto, o Departamento de Polícia 

Federal em Brasília/DF, contacta com a Presidência da Funai visan 

do o cumprimento do decisório, entretanto, em face do EFEITO SUS - 

PENSIVO atribuído ao Recurso de Agravo de Instru\en~~ interposto ' 

\Y q'~ 
,-- 
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r- pela Ré, se REQUER a V.Exa.,. oficie o Departamento de Poli 

eia Federal, a fim de que interrompa operações com finalidade do 

cumprimento da decisão em comento, aguardando-se pronunciamento' 

definitivo do Tribunal "ad quem". 

-· Termos em que 

.~ 

- 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 
SECRETARIA DA 3ª V ARA 

OFÍCIO Nº 539/96 -SECIV. Cuiabá, O 1 de outubro de 1996. 

Senhor Coordenador, 

r: 

Atendendo ao solicitado pelo Oficio n? 053/E/CCP, de 
30_09.96, informo a Vossa Senhoria que a decisão nos autos da Ação Civil Pública n? 
96.365-3, em que é Requerente AJC AGROPECUÁRIA LTDA e Requeridos FUNAI 
E OUTRO, desta 3~ Vara, e referente à desocupação da Fazenda BOM JARDIM, neste 
Estado, teve seus efeitos suspensos em virtude da decisão proferida no Agravo de 
Instrumento nº 96.01-25523-0/MT, do TRF/1? Região, Em conseqüência, restou 
prejudicado. a requisição de força policial para o cumprimento daquela liminar. 

Por oportuno, esclareço-lhe que já fora comunicado 
ao Diretor-Geral da Polícia Federal, através de telefax encaminhado, em 19.0_9.96, ao 
Juízo Federal da 8ª Vara do Distrito Federal, a respeito da referida suspensão. 

Nesta oportunidade, apresento a Vossa Senhoria 
protestos de consideração e apreço . 

. - 
Juiz Federal da 3~ Vara/MT 

r, 

Ilustríssimo Senhor 
.JOÃO LAURO GOMES NOGUEZ 
MD Coordenador Central de Polícia 
BRASÍLIA/DF 



,- 

r 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

r: Dr•:P:\H l'A!\tENTO DE POI.Í( 'I,\ FEDERAI, 

Ofício nQ 053/E/CCP Brasília-DF1 30 de setembro de 1996 

_L r{7~-~ 
~) ~J/,'7' ~7'( - ,- 

Meritíssimo Juiz. 
Juiz federal dA 3'. \11m1 / ur. 

- 

,.,-- 

Tenho a satisfação de dirigir-me a V.Exª, para informar 
que este Departamento tomou conhecimento, oficiosamente, do Telex 495/96, 
onde Sua Excelência o Dr. Mário César Riveiro - Juiz Relator{TFR 1 ª Região, 
do Agravo de Instrumento nº 96.01.25523-0/MT, informa ao Exmº Sr. Juiz 
Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Mato Grosso, que ao 
julgar o instrumento, concedeu efeito suspensivo, nos termos que menciona. 

O assunto refere-se à suspensão de liminar que havia 
determinado a desocupação da Fazenda BOM JARDIM, no Estado do Mato 
Grosso. 

Assim, solicito esclarecer, oficialmente, a este 
Departamento, a fim de que se possa dar sequência, se for o caso, aos 
trabalhos de preparação da operação, planejamento da execução e outras 
tarefas incumbidas a este Órgão. 

Com ímpar consideraçáo. 

r: 

Exmº Sr. 
Meritíssimo .Julz Federal da 3!! Vara da Seção 
Judiciária do Estado do Mato Grosso 
CUIABÁ/MT 
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EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 3ª VARA 

Por seu advogado, 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO !NDIO-FUNAI, Fundação 

Pública, nos autos da ACÃO POSSESSÕRIA, processo nQ 

96.000365-3, que lhe move AJC AGROPECUARIA LTDA., vem, res 

peitosamente a presença de V.Exa., apresentar sua D E F E 

S A, aduzindo o que se segue para ao término REQUERER. 

Pretende a Autora com a propositura da pr~ 

sente demanda, reitergrar-se na posse de um imóvel rural 1 

com extensão de 442,oo ha, desmembrado de área maior d~ 

signada por Fazenda Bom Jardim ou Fazenda Xingú, localiz~ 

do no Município de Barra do Garças, nas margens do Rio Xin 

gú, na confluência do rio liberdade, neste Estado. 

Revelou a Autora que mantinha posse mansa 

e pacífica na dita propriedade, adquirida de justo título, 

erguendo benfeitorias, sendo utilizada como área de lazer 

de seus proprietários e convidados, preocupando-se, destar 
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te, em manter inalterado o equilíbrio ambiental. 

Entretanto, não obstante mantivessem relações amis 

tosas com os índios Kayapó, localizados próximos as terras 

"sub judice", foram estas invadidas por vários índios chefi~ 

dos pelo cacique RAONI, sob o argumento que o local estava ' 

sendo palco de danos ambientais irreparáveis, tais como pesca 

e caça predatórias, aliado ao fato de serem terras tradicio - 

nalmente ocupadas pelo grupo Kayapó, em que pese encontrarem 

sem fora das terras reservadas. 

- 
,.-. 
,--. 

- 
,-.. 

/'- 

,,..._ ----- 
-- 
.,__ 

,,.... 

,..._ 

Avança a Autora, negando qualquer participação em 

crimes ambientais, nem tão pouco foram cometidos nos limites 

das terras em comento, inclusive, ao ver-se surpreendida com 

o esbulho praticado pelo índio, não só reconheceu a justeza 

do movimento, em face da necessidade de preservação ambiental 

necessária a sobrevivência daqueles indivíduos, como ofereceu 

parceria aos órgãos incumbidos da preservação ambiental, nota 

damente, FUNAI e IBAMA, a fim de cessarem definitivamente a 

prática abusiva. 

Pois bem, inicialmente, fazemos como nossa as pala 

vras ofertadas pela UNIÃO FEDERAL às fls. 211 usque 220, per 

mitindo-nos acrescentar alguns parágrafos a fim de subsidiar 

ainda mais a matéria, senão vejamos. 

-- 

As terras "sub judice", em que pese encontrarem-se 

fora dos limites da área reservadas aos índios KAYAPÔ. deno 

minada KAPOTO/JARINA, podemos afirmar, sem qualquer sombra de 

dúvidas, tratarem-se de terras tradicionalmente ocupadas e em 

caráter permanente pelos KAYAPÔ,inseridas no universo de ter 

ras protegidas constitucionalmente como indispensáveis a manu 

tenção cultural e física do grupo.\,~ 
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Ha de se ressaltar, depoimento prestado em audiên 

cia de justificação pelo cacique RAONI, fls. 77, dentro de 

sua simplicidade, declara textualmente que as terras 

das é local onde mora, e é terra de seu pai. 

invadi 

-- 

Com efeito, valioso trabalho desenvolvido pela Dra. 

VANESSA LEA, "expert" antropóloga nomeada nos autos da AÇÃO' 

ORDINÃRIA, proc. 00.0003145-3, em curso perante este mesmo 

Juízo, demonstra com brilhantismo a trajetória dos índios KAY 

APÔ dentro de seu território tradiconal ao longo dos anos que 

precederam a demarcação de suas terras, mencionando, na co~ 

formidade do vernáculo tradicional indígena, urna localidade ' 

que disse chamar KAPOT-NORORO, coincidentemente conforme ma 

r: 

pas incluso no referido trabalho, anexados às fls. 68 e 69 

localiza-se na região abrangente do rio Liberdade, sendo 

mesma onde encontra-se as terras "sub judice", a direita 

rio Xingú, (trabalho anexado na íntegra). 

' 
a 

do 

A este aspecto, importante transcrevermos alguns ' 

trechos da laudo pericial em comento, retratando o histórico 

da passagem dos KAYAPô na região onde localizam-se as terras 

em disputa, vejamos. 

"fls. 66 - OS MEBENGOKRE 

A palavra "Kayap6" foi usada inicialmente pa 
ra designar os Panará. Mais tarde, os Pana 
rá eram conhecidos como Kayapó do Sule, os 
Mebengokre ficaram conhecidos como Kayapó do 
norte. Durante algum tempo, os Kayapó ·do 
sul eram considerados extintos, Heelas 
(1979), que pesquizou os Kree-Akore (auto-de 
signados Panará) após seu contato, identifi 
cou-se como os remanescentes dos Kayapó do 
sul. Esta hipótese foi confirmada Schwartz 
mam (1987), e reafirmada por Giraldin (1994) 
que pesquizou as migrações Panará nos sécu - 
los XVIII e XXIX. ~ 
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- 
O nome "Kayapó do Norte" era empregado para 
designar os Gorotire ou Mêbengokre, os Xi 
crin e os Ireamrayre ou Pau d'agua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

"fls. 68 - Para facilitar a exposição, os n6me - 
ros e letras, citados no texto, referem-se 
ao mapa que indica todas as principais al 
deias Mebengokre entre 1905 e 1984. A prI 
meira referência ao nome de cada aldeia e 
destacado em negrito. No entanto, para fa 
cilitar a compreensão do quadro na época em 
que tais terras foram utilizadas pelo Esta 
do do Mato Grosso, são também fornecidos ma 
pas discritivos: 

a) as aldeias ocupadas entre 1905 e 1934; 

b) as aldeias ocupadas entre 1935 e 1947; 

e) as aldeias dos Mekrãnoti Centrais e Meri 
dionais ocupadas entre 1947 e 1984. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

"fls. 74 - 1939: Todos se mudaram novamente para 
Pykabãrã (nº 23). Um grupo foi caçar em Ko 
pot-ninõrõ (no 7), o outro lado do Xingú T 
perto do rio Liberdade. Em Pykabãrã, uma 
epidemia, possivelmente de gripe, matou vá 
rias pessoas, resultando no abandono desta 
aldeia e a volta a KrÕnhmropryiaka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

"fls. 75 - 1944. Após uma briga interna, houve' 
uma nova separação. Os Mekryre, liberados 
por Kretire (filho de Motore) foram para 
Krodjãmare. Os Metuktire, liderados por 
Kremoro e Bepgogoti (ainda hoje, líderes im 
portantes) foram para Kapotninõro. Outro~ 
grupo pequeno foi embora para o norte: seus 
remanescentes nunca mais foram contactados. 
Depois, umas 69 pessoas se separaram dos 
Mêkryre e foram morar no rio Tapayoz, onde· 

:~~~~~~~~~~~-~~~~~:~.~~~~:.~ . 
'\ '. - 

·1 
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"fls. 76 - 1947: Após conflitos internos, Kremoro 
(um Metuktire) deixou a aldeia com umas 170 
pessoas, indo morar em Kapot-ninõrõ. Os con 
flitos continuaram em Rotinõrõ, resultando' 
na saida de uns 210 Mékryre que foram para 
Krodjãmre. Com a exceção de um pequeno gru 
po que voltou a Rotinõrõ, este grupo foi ao 
norte onde permaneceu, constituído os Mêkrã 
noti Setentrionais, portanto, não sendo per 
tinente dar mais notícias dele. Foram con 
tactados pelo SPI em 1957. Verswijver{1922) 
descere sua trágica redução populacional de 
vido às epidemias que seguiram esta data. 

Os demais membros do RÕtinõrõ - 220 seguido 
res de Kretire e 160 seguidores de Bepgogoti, 
se separaram também, indo perambular ao norte, 
acabaram reunindo-se novamente, indo morar 
em Rotinõrõ. Em seguida, uma parte dos habi 
tantes desta aldeia foi juntar-se à aldeia' 
de Kremoro e outro lado do Xingú. Este ulti 
mo grupo atacou os Tapirapé; um dos cativos 
ainda mora com os Mekrãnoti Meridionais (na 
aldeia do cachoeira Von Martius). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . 

"fls. 83 - 1957: Em seguinda, os habitantes desta 
aldeia transferem-se temporariamente para Ro 
tinõro; depois atravessaram o Xingú voltando 
para Kapot-ninõrõ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Isto mostra que, pelo menos a partir desta 
data, a FUNAI devia saber da ocupação da mar 
gem direita do Xingú, nesta região, pelos Me 
bengrokre. Em 1984, os ministros Andreazza 
e Venturini afirmaram desconhecer tal ocupa 
ção (E.M. interministeral nQ 039), baseando~ 
se em informações dos Villas Boas e do ex-Di 
retor do Parque do Xingú, Olympio José Trin 
dade Serra {cf. Lea e Ferreira 1984). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

"fls. 83 - 1960: Kremoro e seu pessoal acabaram 
sendo hostilizados pelos Kubrãkeyn? alguns 
morreram e os demais fugiram de volta para 
Kapot-ninSrõ. tiavia somente 70 pessoas. ' 
Claudio Villas Boas visitou a aldeia e con 
venceu os Mekrãnoti a voltar à área entre o 
rio Jarina e Iriri Novo. Uma pista de pouso 
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foi aberta perto da aldeia Roikõre. 
soas voltaram para kapot-ninõrõ para 
os alimentos de suas roças. 

As pes 
apanhar 

Como se vê, concernente as citações retro, os 

Kayapó não só consideram a área descrita pela Autora como 

de ocupação tradicional, como os dados históricos reforçam 

a esta ocupação, demonstrando a tradicionalidade da posse' 

indígena, não corno algo abstrato, mas exteriorizada pela 

presença física achando-se permanentemente localizados, ne~ 

secitam da sua utilização para fins de sobrevivência, fator 

de relevância que motivou o movimento indígena de recupera 

çao e proteção destas terras. 

Não obstante, o art. 25 da Lei nQ 6.001/73, as 

segura as populações indígenas o direito a posse permanente 

das terras tradicionalmente ocupadas independentemente de 

encontrarem-se demarcadas, VERBIS. 

110 reconhecimento do direito dos índios e gru 
pos tribais à posse permanente das terras por 
eles habitadas, nos termos do art. 198 da 
Constituição Federal, independerá de sua de 
marcação, e será assegurado pelo órgão Fede= 
ral de assistência aos Silvícolas, atendendo 
à situação atual e ao consenso histórico so 
bre a antiguidade da ocupação, sem prejuízos 
das médias cabíveis que na omissão ou erro do 
referido órgão, tomar qualquer dos poderes da 
repfiblica.11 

Cumpre notar, que a posse a que se referiram 

os preceitos constitucionais de proteção as terars indíge ~· 

nas notadamente desde os idos da Constituição de 1934, não 

se reduz ao conceito de posse do Direito Civil. A posse dos 

silvícolas abrange todo o território indígena historicamen 

te constituido. Tal peculiaridade não passou despercebido 

ao saudoso Ministro Victor Nunes Leal, em pronunciamento 

verdadeiramente luminoso fixou o efetivo alcance da proteção 
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constitucional à posse dos silvícolas, VEREIS. 

"Aqui não se trata do direito de propriedade comum: 

o que se reservou foi o território dos· índios . 

Essa área foi transformada em parque índigena sob 

a guarda e administração do Serviço de Proteção 

aos índios, pois estes não têm a disponibilidade 

das terras. 

,.- . 

O objetivo da Constituição Federal é que ali perm~ 
neçam os traços culturais dos antigos habitantes, 

não só para sobrevivência dessa tribo, como para 

estudos dos etnólogos e para outros efeitos de na 

tureza cultural ou intelectual. 

- 

Não está em jogo, ptopriamente, um conceito de po~ 

se, nem de domínio no sentido civilista dos vocá - 

bulos: trata-se de habitat de um povo. 

- - -- Se os índios, na data da Constituição Federal oc~ 

pavam determinado território, porque desse territó 

rio tiravam seus recursos naturais alimentícios 

embora sem terem construções ou obras permanentes 

que testemunhassem posse de acordo com o nosso con 
ceito, essa área, na qual e da qual viviam, era n~ - 
cessária a sua subsistência. Essa ãrea, existen 

te na data da Constituição Federal, é que se man 
dou respeitar. Se ela foi reduzida por lei poste 

,,- 

rior, se o Estado a diminuiu de dez mil hectares .~J 

depois mais dez,, e poderia acabar confinando OS'Í~ 

dios a um pequeno trato, até ao território da 

aldeia, porque alí é que a "posse" estaria materia 

lizada nas malocas • . -- 
Não foi isso que a Constituição quis. O que ela 
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determinou foi que, num verdadeiro parque indíge - 

na, com todas as caracteristicas culturais prirniti 

vas, pudessem permanecer os índios, vivendo naque 

le território, porque a tanto equivale dizer que 

continuariam na posse do mesmo. 

Entendo, portanto, que, embora a demarcação desse 

território resultassem, originariamente, de uma 

lei do Estado, a Constituição Federal dispõe sobre 

o assunto e retirou ao Estado qualquer disponibill 

dade de reduzir a área que, na época da Cosntitu! 

çao, era ocupada pelos índios, ocupada no sentido 

de utilizar por eles como seu ambiente ecológico." 

(RE NQ 44.585, Rel. Min. Victor Nunes, S.T.F.}. 

O voto ora transcrito, brilhantemente desenvolvi· 

do, em 1961, veio a ser adotado integralmente pela legislação 

ordinária, como se pode depreender da leitura do art. 23 da Lei 

6.001/73, VERBIS. 

"Considera-se posse do índio ou silvícola a ocupa 
ção efetiva da terra, que de acordo com os usos , 
costumes e tradições tribais, detém e onde habita 
ou exerce atividade indispensáveis à sua subsistên 
eia ou economicamente últil." 

Portanto, não se pode, conceitualmente, atribuir à 
posse do Direito Civil a mesma dimensão de posse indígena. En 

quanto aquela é caracterizada como poder de fato, que se exerce 
sobre urna coisa (cfr. José CArlos Moreira Alves. Direito Roma 
no, vol. I, 1978, p. 357), a ocupação efetiva da terra pelo sil ~ 

vícola deveser definida tendo em vista os usos, costumes, tra 

dições culturais e religiosas. Nesse sentido, convém registrar 

a lição de Ismael Marinho Falcão, VERBIS.~-- 
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- 

"A posse indigena, pois, traz uma conotação dife 
rente, em seu conceito da conotação emprestada a 
posse civilista e à posse agrarista. A posse tal 
como concebida pelos civilistas, é a exterioriza 
ção do domínio, de corrente do exercício, pleno 
ou não, de alguns dos poderes inerentes ao propri 
etário (art. 485, e.e.). - 

r: 

Já para o Direito Agrário, a posse se configura' 
pelo exercício e junção de três elementos básicos: 
morada permanente do possuidor no imóvel possea 
do, cultura efetiva implantada e mantida pelo pro 
prio posseiro e sua família, com capacidade de pro 
porcionar-lhe o progresso sócio-econômico seu e 
de seus familiares; e, como último elemento basí 
co, mais de ano e dia de ocupação definitiva. 

A posse indígena, diferentemente destas, é c~ 
racterizada pela ocupação efetiva da terra por 
parte do elemento silvícola ou indígena, ocupação 
que haverá de se comportar de acordo com os usos., 
costumes e tradicões tribais, vale dizer, não é 
apenas indígena a terra aonde se encontrar edifi 
cada a casa, a maloca ou a taba indígena, como não 
é apenas indígena a terra aonde se encontra a ro 
ça do indio. Não. A posse indigena é mais ampla-; 
e terá que obedecer aos usos, costumes e tradi 
çÕes tribais, vale dizer, o órgão federal de 
assistência ao índio, para poder afirmar a posse 
indígena sobre determinado trato de terra, primei 
roque tudo, terá que mandar proceder ao levanta= 
rnento destes usos, costumes e tradições tribais a 
fim de coletar elementos fáticos capazes de mos - 
trar essa posse indígena no solo, e será de posse 
indígena toda a área que sirva ao índio ou ao gru 
po indígena para caça, para pesca, para coleta de 
frutos naturais, corno aquela utilizada com roças, 
roçados, cemitérios, habitação, realização de cul 
tos tribais etc., habitas que são Índios e que ~ 
corno tais, terão de ser conservados para preserva 
ção da subsistência do próprio grupo tribal. ~ 

A posse indígena, pois, em síntese, se exerce so 
bre a área necessária à realização não somente ' 
das atividades economicamente úteis ao grupo tri 
bal, como sobre aquela que lhe é propicia à reali 
zação dos seus cultos religiosos~ 
(O Estatuto do índio, p. 65). ~ 
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Não obstante, não se pode ouvidar que o eminente 

Jurista e Magistrado tenha censurado a aplicação e a extenção 

da po~se indigena aparentando indefinição do conceito, ao ex! 

gir reconhecimento oficial daquela posse, o art. 25 da Lei Fe 

deral nQ 6.001/73, supramencionada, espanca dúvidas quanto ao 

seu pronto reconhecimento (posse) independente dos atos admi 

nistrativos, notadamente, demarcação; sem embargos e relevân 

eia de eventuais objeções que podem ser levantadas contra a 
posse indígena, seu conceito dimana da própria Constituição 

Federal, configurando princípio tradicional do Direito Públi 

co Brasileiro, Cartas de 1934 (Art. 129); 1937 (art.154); 1946 

(arr. 216) 1967 (art. 186) EC/69 (art. 198) e finalmente 1988 

( art. 2 31) • 

Por derradeiro, a Ré socorre-se da lição do mes 

tre Pontes de Miranda ao comentar a Constituição de 1967/9 

VERBIS. 

"São nulos qualquer titulo registrado contra a 
r~ 

posse indígena, ainda que anterior a Constituição 

de 1934, se na data da promulgação havia posse o 

registro anterior de propriedade é titulo sem uso 
e sem fruição. 

,,-. 

Tendo em vista as considerações tecidas na presen 

te peça processual, arremata-a REQUERENDO finalmen 

te a V.Exa., seja a demanda JULGADA IMPROCEDENTE, condenando 

a Autora nos consectários derivados, sendo que, em detrimento 

da posse reclamada, a Ré traz à baila, em favor da posse dos 

índios Kayapó, o texto do art. 922 do Cód. de Processo Civil, 

em vista da turbação cometida pela Autora em terras tradicio 

nalmente ocupadas por índios, promovendo, como . sobejamente 

comprovado nos autos, atos de destruição ambiental, que estão 

a reclamar reparação, em se tratando de danos ambientais, é 
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comezinho em nosso Direito Pátrio a responsabilidade 

independentemente de culpa. 

emana 

Finalmente, REQUER a Ré, seja-lhe facultado o 

acesso a todos os meios de provas em direito permitidos, no 

tadamente, prova pericial se necessário. 

Termos em que 

e. r. m. 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

- 
Processo nº 96.0000365-3 / Classe 5104. 

DESPACHO SANEADOR 

I - Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização 
por Perdas e Danos e com Preceito Cominatório proposta por AJC Agropecuária 
Ltda contra a Fundação Nacional do Índio - FUNAI/M:T e União, visando a 
restituição da posse da área de 442,00 ha de terras, desmembrada de gleba 
maior, designada Fazenda Bom Jardim, também denominada Fazenda Xingu, 
localizada no município e Barra do Garças/MT, na confluência dos Rios Xingu 
e Liberdade, assim como de todos os seus pertences; bem como objetivando a 
condenação das Rés ao ressarcimento e à reparação dos prejuízos causados 
pelos índios e ainda à restituição plena do patrimônio da Requerente ao status 
quo ante, mediante o desmanche das construções ou plantações feitas em 
detrimento de sua posse e a devolução de todos os pertences e acessórios 
esbulhados. 

,,-,-- - 
II - A liminar foi deferida à fls. 123, da qual a FUNAI interpôs o 

Agravo de Instrumento, cuja cópia se encontra às fls. 289/304. 

III -As partes são legítimas e estão bem representadas; não 
havendo nos autos nulidade a ser proclamada ou irregularidades a serem 
supridas. 

- 

N - Defiro a prova pericial requerida pela FUNAI, consoante a 
petição de fls. 590/1, razão pela qual nomeio o Dr. EUGÊNIO GERVÁSIO 
WENZEL. Antropólogo, CPF n? 205.716.820-49, residente na Rua Sílvio Luiz 
Mantelli, n? 449, Caixa Postal n? 178, CEP 13600-000, em Araras, SP, fone (0195)- 
420656 (Fax) para a perícia histórico-antropológica e f oculto às partes a 
indicação de assistentes técnicos e a apresentação de quesitos, (CPC, art. 421, 
§ l'?, I e II), no prazo de dez dias, a começar pela Autora. 

I ol- 



V - Intime-se o Sr. Perito para apresentar, em 15 (quinze) 
proposta discriminada dos honorários, bem como estimativa do tempo 
necessário à conclusão dos trabalhos, sobre a qual deverão manifestar as 
partes no prazo de 10 (dez) dias, iniciando pela Autora. 

VI - Após, à conclusão para análise da proposta, esclarecendo 
desde já que a responsabilidade pelo depósito dos honorários periciais ficará 
a cargo inicialmente da FUNAI, que terá o improrrogável prazo de 15 (quinze) 
dias para a efetivação do mesmo, a contar da homologação ou fixação de verba 
por este Juízo. 

VII - Intimem-se. 

Cuiabá, 21 de maio de 1997. 

CÉSAR AUGUSTO BEARSI. 
Juiz Federal Substituto da 3ª Vara. 

scmeador.wpd D A. T .A 
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• • MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Fundação Nacional do lndio 

EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 3ª VARA 

Por seu advogado, 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO fNDIO-FUNAI, Fundação PÚ 
blica, nos autos da AÇÃO PÚBLICA, processo nQ 96.365-3, que ' 

lhe move AJC AGROPECUARIA LTDA, vem, respeitosamente .a pre 

sença de V.Exa., ofertar quesitos e nomear assistente técnico 

protestando desde já por quesitos suplementares na forma do 

art. 425 do Cód. de Processo Civil. 

Para funcionar como assistente técnico, nome~ 

-se a Dra. ANNA MARIA RIBEIRO FERNANDES DA COSTA, historiado 

ra dos quadros permanentes da Ré FUNAI, com endereço no Cen 

tro Político Administrativo, Rua 08, Quadra 15, nesta Cidade.·,,. 

- Quesitos 

Queiram os Srs. Peritos responderem. 
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lQ) Se as terras que compõe a Ãrea Indígena Capoto podem ser 

consideradas de ocupação permanente dos índios KAYAPO 
nos termos da Constituição Federal? 

2Q) Caso positivo ao quesito anterior, de quando data 

ocupação? 

esta 

3Q) Quais os fatos preponderantes, concernentes a ocupaçao 

não índia nas regiões ocupadas pelos índios KAYAPO, que in 
fluenciaram a definição administrativa de seu territorio? 

4Q) Se anterior a denifição dos limites das terras ocupadas ' 

pelos índios KAYAPô, a área "sub judice" eram por eles 

utilizadas? de que forma e qual o período de ocupação? 

SQ) Se as terras ocupadas pela Autora, podem ser considerada 

de tradicional ocupação dos índios KAYAPÔ? 

.,.--. 
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6Q) Qual a importância da manutenção do equilíbrio ambiental 

das terras ocupadas pela Autora e seus entornes com as 

relações de sobrevivência físico e cultural do Povo Indí 

gena KAYAPÔ? 

70) Se com a demarcação administrativa da Area Indígena KAPO 

TO, os índios que la vivem perderam o interesse nas terras 

nao incluídas, anteriormente ocupadas? 

Que os Srs Peritos fassam outras considera 

çoes que tiverem por pertinentes. 

Termos em que, 

e. r. -- . .,..- m. 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
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EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 3ª VARA 

r, 
r: 
r 
r: 
r: 
0 
' 

r». 

r: 
0 

Por seu advogado, 

Fº~D~ÃO NACIONAL DO !NDIO-FUNAI, Fundação Pú 
blica, nos autos da AÇÃO POSSESSÔRlA, Processo n9 96.365-3 

que lhe n~ve AJC. AGROPECUARIA LTDA, vem, respeitosamente a 
presenç~ de V.Exn., em função dor. despacho de fls. , R E 
QUERER a prortuç~o de pericia Hist6rico-Antropol6gica 

haja vista que atrav~s dos estudos retro, possibilitar~ cons 

tatar-se, ou não, a inserção das terras "sub judice" n~ uni 
verso tradicional de ocupação indigena, em que pese a 4rea I~ 

digena CAPOTO e nco n trar-se demarcada, entretanto, de f Lu í, - se 
dó texto do art. 25, da Lei no 6.001/73, não se esgotai com a 

demarcação os direitos originários â posse das terras pelas 
Comunidades Indígenas, VERBIS. 

;,-\ 

"O reconhecimento do direito dos índio~ e 
pos tribais à posse permanente das ter~as 
eles habitadas, nos termos do artigo 19:a, 
Constituição Federal, independerá de stia 

gru 
por 
da 
de 
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marcação, e será assegurado pelo Órgão federal 
de assistência aos silvícolas, atendendo à situ 
ação atual e ao consenso histórico sobre a anti 
guidade da ocupação, sem prejuízo das medidas' 
cabíveis que, na omissão ou erro do referido ór 
gão, tomar qualquer dos Poderes da República. - 

r: 
Termos em que 

e. r. m. 
r: 
r- 
r- 

1997 

r: - 

r: 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

Processo nº 96.0000365-3 / Classe 5104. 

DESPACHO SANEADOR 

r 

I - Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização 
por Perdas e Danos e com Preceito Cominatório proposta por AJC Agropecuória 
Ltda contra a Fundação Nacional do Índio - FUNAI/MT e União, visando a 
restituição da posse da órea de 442,00 ha de terras, desmembrada de gleba 
maior, designada Fazenda Bom Jardim, também denominada Fazenda Xingu, 
localizada no município e Barra do Garças/MT, na confluência dos Rios Xingu 
e Liberdade, assim como de todos os seus pertences; bem como objetivando a 
condenação das Rés ao ressarcimento e à reparação dos prejuízos causados 
pelos índios e ainda à restituição plena do patrimônio da Requerente ao status 
quo ante, mediante o desmanche das construções ou plantações feitas em 
detrimento de sua posse e a devolução de todos os pertences e acessórios 
esbulhados. 

r- 

II -A liminar foi deferida à fls. 123, da qual a FUNAI interpôs o 
Agravo de Instrumento, cuja cópia se encontra às fls. 289/304. 

r> 

III -As partes são legítimas e estão bem representadas; não 
havendo nos autos nulidade a ser proclamada ou irregularidades a serem 
supridas. 

r 

N - Defiro a prova pericial requerida pela FUNAI, consoante a 
petição de fls. 590/1, razão pela qual nomeio o Dr. EUGÊNIO GERVÁSIO 
WENZEL, Antropólogo, CPF n? 205. 716.820-49, residente na Rua Sílvio Luiz 
Mantelli, n? 449, Caixa Postal n? 178, CEP 13600-000, em Araras, SP, fone (0195)- 
420656 (Fax) para a perícia histórico-antropológica e faculto às partes a 
indicação de assistentes técnicos e a apresentação de quesitos, (CPC, art. 421, 
§ 1 C:, I e II), no prazo de dez dias, a começar pela Autora. 

r: 



r 
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r: l 
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r: 

,,.... 

r: 

r: 

V - Intime-se o Sr. Perito para apresentar, em 15 (quínee) 
proposta discriminada dos honorários, bem como estimativa do tempo 
necessário à conclusão dos trabalhos, sobre a qual deverão manifestar as 
partes no prazo de 10 (dez) dias, iniciando pela Autora. 

VI -Após, à conclusão para análise da proposta, esclarecendo 
desde já que a responsabilidade pelo depósito dos honorários periciais ficará 
a cargo inicialmente da FUNAI, que terá o improrrogável prazo de 15 (quinze) 
dias para a efetivação do mesmo, a contar da homologação ou fixação de verba 
por este Juízo. 

VII - Intimem-se. 

Cuiabá, 21 de maio de 1997. 

CÉSAR AUGUSTO BEARSI. 
Juiz Federal Substituto da 3ª Vara. 
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PROCESSONº 

DEPRECANTE 

DEPRECADO 

FINALIDADE 

ANEXOS 

SEDE DO JUÍZO 

cprec ! /cível 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SECRETARIA DA 3ª VARA 

CARTA PRECATÓRIA 
(397/97) 

96.365-3-AÇÃO POSSESSÓRIA- Classe 5.104, em que 
é Requerente AJC AGROPECUÁRIA LTDA e 
Requerido FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
FUNAI E OUTROS. 

Juiz Federal da 3ª Vara, Seção Judiciária do Estado de 
Mato Grosso. 

Juiz Federal da Seção Judiciária de São Paulo/SP. 

INTIMAÇÃO de EUGÊNIO GERVÁSIO 
WENZEL,Antropólogo, CPF n? 205.716.820-49, residente 
na Rua Sílvio Luiz Mantelli, n? 449, em Araras/SP, fone: 
(0195)-420656(fax) de sua nomeação para funcionar corno 
perito deste Juízo nos autos suprarnencionados, devendo 
apresentar sua proposta de honorários discrinúnada no prazo 
de 15 (quinze) dias, bem como estimativa do tempo 
necessário à conclusão dos trabalhos. 

Cópias da inicial, contestação, decisão de fls. 595/96, quesitos de 
fls. 597/98. 

Seção Judiciária de Mato Grosso, 3ª. Vara, Praça Bispo Dom 
José, nº 17, Centro, nesta Capital. 

Juiz Federal Substituto da 3ª Vara 


