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PROCESSO 
CLASSE 05104 
REQUERENTE 
REQUERIDOS 

96.0000365-3 
AÇÃO POSSESSÓRIA 
A.JC AGROPECUÁRIA L TDA 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO E OUTRO 

ATA DE AlíDIÍtNCIA 

No primeiro dia do mês de março de hum mil e novecentos e noventa e seis. 
às 1..J. 00 horas. na Sala de Audiências da Y Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso. 
nesta Cidade de Cuiabá, onde presente se encontrava o MM. Juiz Dr. ALEXANDRE VJDIGAL 
DE OLJ\'[IRA. deu-se início à Audiência de Justificação nos autos acima mencionados. 
Apregoadas as parles. compareceram os advogados da requerente. os Drs. ISAI3ELLA M ARJA 
LEl\lOS i\·lt\CEDO - OAB/GO 11.970- E, e MARDEN TORTORELLI - OAB/MT 4313. os 
requeridos íUNDA(AO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAf/MT, por seu procurador legal. Dr. 
CÉZAR AUGUSTO L. DO NASCIMENTO - OAB/MT 4293-A, a UNIÃO FEDERAL por seu 
Procurador Regional, Dr JOSÉ FRErT AS DE SOUSA. o i Representante do Ministério Público 
Federal, Dr. ROBERTO CAVALCANTI BATISTA. as Testemunhas CACIQUE RAONI e 
EU i\S JOSÉ EUST f\QUIO. A Requerente fez-se representar por sua advogada que ficou de 
juntar em 05 dias a respectiva outorga de poderes. A seguir, procedeu-se à inquirição das 
Testemunhas . conforme "Termos" junto a presente. Após. pelo MM. Juiz fora dito que. 11 Trata 
se de pedido liminar de reintegração de posse requerida por AJC em desfavor da União e FUNAJ, 
em razão do esbulho sofrido na Fazenda Bom Jardim. em Barra do Garças/MI. Ouvidas as 
Testemunhas arroladas e diante das dificuldades que já se prenunciam no sentido da 
execuioriedade de uma eventual decisão favorável ao requerimento liminar. fora requerido pelo 
Procurador da íUNAI um prazo para se manifestar mais detidamente sobre a presente fase em que 
se encontra esta ação. sendo por este Juiz concedido o prazo de 30 dias para tal desiderato. Após 
vencido o mesmo deverão os autos retornar à conclusão para o enfrentamento do requerimento 
liminar noticiado." Dada a palavra aos advogados e representantes das partes nada requereram. 
O Ministério Público Federal requereu que a presente ação fosse dado conhecimento ao Presidente 
da HINAI e ao Min. da Justiça para a adoção das providências administrativas cabíveis, o que 
desde logo resta deferido. Nada mais havendo. às 17· 36 horas foi determinado o lrramento 
da presente Ata. que lida e achada conforme. vai devida ente assina d . por todos iu '::' 1".l.., 
(Técnico Judiciário) que-~ datilog~a~ei e a_ssino ~ c/iu, . . · f 
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PODl~R JUDICIÁRIO 
.JUSTIÇA FEDERAL 

TERMO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMllNHA: 

PROC 96 000(JJ65-3 

TESTEMllNIIA: ELIAS .JOSÉ EUSTÁQUIO, brasileiro. casado. profissão administrador 
de ranchos, portador do RG 11°147.253 - SSP/GO - 2ª via, nascido aos 11/10/1949. em Carmo 
do Paranalba/Mfi, sendo seus pais Antônio Domingues da Conceição e Lesinda Timóteo de 
Sousa. residente na Avenida Boa Sorte. 260. centro. Porto Alegre do Norte- IVIT. 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 110 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 período 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 
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 
Fazenda, por determinação do Cacique Raoni; QUE tal situação se deu também com mais nove 
íuncionários, QUE naquele mesmo período os índios invasores passaram a dispor de todos os bens 
móveis e imóveis daquela propriedade. apossamento este que se deu em toda a sua extensão, QUE 
relata o depoente que acerca de três anos atrás o Cacique Raoni, que sempre manteve um 
relacionamento amistoso com os proprietários daquela terra informou ao depoente que iria tomá 
las: QUE os prepostos da Empresa não tem mais acesso àquela propriedade rural; QUE pelo que 
pode observar o depoente a referida invasão deu-se e continua sendo observada apenas por índios: 
QUE às perguntas da advogada da Requerente, respondeu: QUE em visista feita àquela 
propriedade no dia 05 de dezembro o depoente pode constatar que os índios levaram maquinários 
e utensílios domésticos que equipavam a sede daquela propriedade. QUE às perguntas do i. 
Procurador da fUNAI, respondeu: QUE o depoente acredita que aquela iniciativa dos índios em 
ocupar a propriedade rural deu-se em razão de frequentes invasões de terceiros naquela região; 
QUE os proprietários da Fazenda eventualmente levavam visitantes até aquela propriedade; QUE 
aqueles terceiros invasores anteriormente mencionados não se utilizavam das terras da Fazenda: 
QUE as águas que passavam por aquela Fazenda eram utilizadas para pesca. mas sempre Q;- 
observando-se tal prática em limite até mesmo estipulado pelo IBAMA; QUE o depoente chegou 
a presenciar a pesca de até 4 000 mil quilos de peixe. ressaltando que o mesmo se deu na área do 
Rio não alcançada pela Fazenda Xingu e tal pesca sendo empreendida por invasores sem nenhum ~ 
\ inculo com aquela propriedade, tendo inclusive comunicado tal fato às autoridades competentes: 

11-'- 

Q UE a Fazenda dispunha de 09 funcionários para tomarem conta daquelas terras: QUE às 
perguntas do Procurador da União. respondeu. QUE aquela Fazenda tinha de leito de rio ~erca 
de 1000 a 3000 metros. QUE a pesca .cios visistantes da Fa~enda era _empree'.1?ida_ tanto _1u1~to ~ 
àquele leito como em outras áreas do no· QUE o depoente Jª presenciou a ut1hzaç~o õevári;s , 
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instrumentos para pesca naquela região. inclusive redes e tarralas, ressaltando que tal se dava com 
relação aos terceiros invasores Nada mais havendo, pelo Mlvl. Juiz foi determinado o 
encerramento do presente Termo. que lido e achado conforme vai devidamente assinado por 
todos Eu. r iJ (Técnico Judiciári~~~~e o datilografei e assino. 
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PODER JUDICIARIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

TERMO DE INQUIRIÇÃO DE INFORMANTE: 

PROC 96 OOOOJ65-J 

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 fUNAJ/MT. 
administração de Colíder/MT. Testemunha cornpromissada, não contraditada, e advertida das 
penas cominadas ao falso testemunho, inquirida respondeu : QUE a referida Fazenda é o local 
onde mora. é a terra de seu pai. 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 08 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 fauna e a flora daquela 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 
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 
retornem; QUE às perguntas da advogada da requerente. respondeu: QUE o depoente confirma 
as declarações prestadas ao sertanista Orlando Yillas Boas. e que se encontra publicada na 
Revista Globo Rural 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 
de eco-turismo; QUE o pessoal da Fazenda Ximngu não permite que os índios adentrem na sede 
daquela propriedade, e não lhes auxiliam quando lá estão no que se refere a alimentação ou outro 
tipo de assistência; QUE não ajudam nem com combustível; QUE a informação que tem sobre 
aquelas terras é que a FUNAI não tem dinheiro para demarcá-la . ada mais havendo. encerrou 
se este Termo. que vai devidamente assinado por todos. E . /~~~écnico Judiciário . qu~ 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

Processo n? 96 0000365-3 / Classe 5104 

LIMINAR 

Vistos, etc. 

Encontra-se pendente de análise judicial o requerimento liminar de reintegração de 
posse de uma gleba de terras com 442,00 ha, desmembrada da Fazenda Bom Jardim, ou 
Fazenda Xingu, no Município de Barra do Garças/MT, e que, em agosto de 1995, fora invadida 
por 80 silvícolas, liderados pelo Cacique Raoni, da reserva do Alto Xingu. 

Realizada audiência prévia, nos termos do artigo 928, parágrafo único, do CPC, e artigo 
63, da Lei 6001/73, ern 1°/3/96, e na qual foram ouvidos o gerente da Fazenda invadida e o 
Cacique Raoni (Ils. 75/77), restou sobejamente demonstrado o apossamento de propriedade 
rural da Requerente, por índios Caiapós, "e com o objetivo de lá permanecerem para sempre, 
inclusive com a demarcação do restante das terros", além de "todos os bens móveis e imóveis 
daquela Fazenda", e sem "permitir que os proprietários da terra para lá retornem", mesmo 
sabendo, aquela comunidade indígena, "que as terras de propriedade da Fazenda Xingu não 
se encontravam alcançadas pela demarcação de terras indígenas naquela região", conforme 
expressamente narrado pelo Cacique Raoni em seu depoimento prestado na referida audiência 
(Ils. 77), além do "firme propósito 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 instruem a inicial, bem retratam encontrar-se 
configurado, na hipótese, o esbulho possessório, autorizando, em conseqüência, conforme 
entendimento também externado pelo douto Ministério Público Federal, às fls. 119/21, o 
acolhimento do requerimento liminar. E, neste aspecto, cabe ressaltar que mesmo diante do 
adiamento da manifestação judicial no que concerne ao reconhecimento da reintegração 
possessório liminar, dado o decurso de um período de mais de 80 dias desde a audiência de 
justificação prévia, não fora possível se alcançar uma solução extrajudicial para a invasão 
perpetrada, ainda que para tanto tenha se prontificado a FUNAI (fls. 101), situação a demonstrar 
ser insustentável o manutenção do esbulho verificado, sob pena de grave e inadmissível 
violação à ordem jurídica, que a todos, indistintamente, cumpre observar (CF, art. 5°, "caput"), 
ainda mais quando o Estado dispõe de mecanismos apropriados para a definição das terras 
sujeitas ao reconhecimento de que trata o artigo 231, da Constituição Federal. não sendo crível, 
por isso, que se possa admitir a iniciativa contra a qual ora se busca a proteção judicial. 

Pelo exposto, DEF1RO A LIMINAR, determinando a retirada dos invasores silvícolas da 
Fazenda Xingu, descrita na inicial. 

Expeça-se mandado de reintegração para desocupação da área invadida em 15 dias, 
caso em que, ultrapassado o prazo sem êxito da medida liminar reintegratória, deverá o 
mandado ser cumprido com o auxílio de força policial. 

Aos Réus para contestarem a ação (CPC, art. 930, parágrafo único). 

Intimem-se, oficie-se . 

. ~:d<,:mru~ 
ALEXANDRE VÍDI DE OLIVEIRA/ 

Juiz Federal a 3':' Vara/MT licaiapo 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

Processo n? 96.0000365-3 / classe 5104 

DECISÃO 

Vistos, etc ... 

Após decisão liminar, de 22/5/96, retorncan-me os autos à 
conclusão, em vista de precedente manifestação da FUNAJ em 15/5/96 (fls. 130/173). 

Analisando-a detidamente, observo não subsistirem elementos de 
convicção a motivarem alteração daquela liminar. 

Atento à natureza possessório desta ação, impõe-se registrar que 
são reconhecidos aos índios os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, na forma do artigo 231, da Constituição Federal. E, 
consoante previsto no § 1 ?, do mesmo artigo, nenhuma das situações elencadas como 
definidoras do que " são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios" encontra-se 
configurada na hipótese. Ao contrário, há, inclusive, o propósito de os índios 
transformarem 11a Fazenda Xingu em sede de um hotel para exploração de eco 
turismo", conforme afirmado pelo próprio Cacique Raoni, às fls. 77, destes autos, o que 
bem demonstra, nesta fase de exame perfunctório, que a ocupação dos índios não 
está a se observar em local onde habitem ou exerçam atividade indispensável a sua 
subsistência ou economia útil, conforme artigo 23, da Lei 6001/73. 

E, se a exploração indevida da região invadida deflagrou a reação 
dos índios, como quer fazer crer a FUNAI, tal se verificou, em realidade, pela omissão 
do poder público, não sendo razoável, por isso, que a Requerente, contra a qual não 
se demonstrou, concretamente, qualquer violação aos direitos originários dos índios, 
tenha de suportar os efeitos da indignação daquela comunidade indígena. 

Em face disso, impõe-se reconhecer a integral manutenção da 
decisão liminar de fls. 123. 

Para o seu cumprimento, o mandado de reintegração deverá ser 
endereçado à UNIÃO e a FUNAl, em conformidade com o artigo 7?, § 2?, da Lei 
6001/73. 

Intimem-se. 

Oficiem-se (fls 121 e I 74), anexando-se a presente decisão e a de 
Ils, 123. 

Cuiabá, 2~J de rpc:tj~-de-1996:-· .2 
-· '; 

______ < ..././ __ . .. ,·' .. 

ALDC~NI?.RB-V:Ii)IGAL DE OLIV IRA 
. Juiz Fép-etal da 3': Vara/MT licctiap 



PODER ,JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SECRETARIA DA 3ª VARA 

Oficio n º 250/96- SECIV Cuiabá. 28 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência 

para, atendendo à solicitação do douto representante do Ministério Público Federal no 

Mato Grosso, Doutor MOACIR MENDES SOUSA, dar-lhe conhecimento das 

manifestações daquele Procurador da República, bem como das decisões por mim 

proferidas nos autos da Ação de Reintegração de Posse n~ 96.365-3, que a AJC 

AGROPECUÁRIA LTDA move contra a FUNAI e a UNIÃO 

Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência 

protestos de elevado apreço e distinta consideração 

Excelentíssimo Senhor 
Doutor NÉLSON AZEVEDO .JOBIM 
DD. Ministro da Justiça 
l3rasília/DF 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA .FEDERAL 

SECRETARIA DA 3ª V ARA 

Ofício n º 251/96- SECIV Cuiabá, 28 de maio de 1996. 

Senhor Presidente, 

Cumprimentando Vossa Senhoria, encaminho-lhe, 

por fotocópia, a manifestação do douto representante do Ministério Público Federal no 

Mato Grosso, Doutor MOACfR MENDES SOUSA, bem como as decisões por mim 

proferidas nos autos da Ação Reintegratória de Posse n? 96.365-3, que a AJC 

AGROPECUÁRIA LTDA move contra a FUNAI e a UNIÃO, para as providências 

cabíveis. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Senhoria protestos 

de apreço e consideração 

/." ,,.,.. 

A~~~~(GAL DE OLIVEIRA 
Juiz Federal da 3n Vara/M'I 

llustrissimo Senhor 
,JÚLIO MARCOS Gl.t~RMANY GAIGER 
MD. Presidente da FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
131 asília/DF 



PODER .JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SECRETARIA DA 3ª VARA 

Ofício n º 252/96- SECIV Cuiabá, 28 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência 

para, atendendo à solicitação do douto representante do Ministério Público Federal no 

Mato Grosso. Doutor MOACIR MENDES SOUSA, dar-lhe conhecimento das 

manifestações daquele Procurador da República, bem como das decisões por mim 

proferidas nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 96.365-3, que a A,JC 

AGROPECUÁRIA LTDA move contra a FUNAI e a UNIÃO 

Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência 

protestos de elevado apreço e distinta consideração 

/ 
ALEX~NDRE'\(ID 

,• \ 

Juiz Federal da 3ª Vara/MT 

--- 

Excelentíssimo Senhor 
LUIZ EDUARDO MAGALHÃES 
DD Presidente da CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Brasília/DF 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SECRETARIA DA 3ª V ARA 

Oficio n º 253/96- SECIV Cuiabá, 28 de maio de 1996 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência 

para, atendendo à solicitação do douto representante do Ministério Público Federal no 

Mato Grosso, Doutor MOACIR MENDES SOUSA, dar-lhe conhecimento das 

manifestações daquele Procurador da República, bem como das decisões por mim 

proferidas nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 96 365-3, que a AJC 

AGROPECUÁRIA LTDA move contra a FUNAI e a UNIAO. 
Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência 

protestos de elevado apreço e distinta consideração. 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ SARNEY 
DO Presidente do SENADO 
Brasília/DF 

'º 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

.JUÍZO DA TERCEIRA V ARA 

.-, 

MANDADO DE REINTEGRAÇÃO 
(Nº 50 I /96) 

Prazo : 15 (quinze) dias 

PROCESSO Nº · · 

DESTINATÁRIA: 

FINALIDADE 

ANEXOS 

ORSERVA(ÃO 

SEDE DO .JUÍZO : 

96.0365-3 - AÇÃO POSSESSÓRIA - Classe 5.104, em que 
é Requerente AJC AGROPECllÁRIA L TOA e 
Requeridas a FUNDAÇÃO 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 reintegratoría, deverá este ser cumprido com o auxílio 
de força pol tcial. 

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

Cuiabá(MT), 27 de maio de 1996. 

AL~~it;~~ DE ~?ivE1RA 
Juiz F'ed~ral da 3~ Vara/MT ,,,,1,, .• , .•• 1' 


