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AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

PROCESSO NQ 93.0000174-4 

\' 

SEBASTIÃO DE ASSIS e OUTROS, todos qualifi- ~ 

cados nos autos do Processo 9.0000174-4- Ação de Reintegração de 

Posse que movem contra FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO, veem, com respei 

to e acatamento, à honrosa presença de V. Exª, por seu advogado,com 

mandato nos autos, inconformados com a respeitavel decisão de V. Exa 
exarada à fls 23 dos autos citados, em que nega a concessão do Manda 

do Liminar de Reintegração, "inaudita altera pars", inperpor, tempes 

tivamente, o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no Art 1 

522 e seguintes da Lei Processual Civil. 

t agravada a decisão que negou a concessão do 

Mandado Liminar de Reintegraçio de Posse,"inaudita altera pars~, pa-: 

ra que voltassem à posse dos agravantes os bens móveis (máquinas e ' 

equipamentos) e imóveis que foram esbulhados a comando da Agravada,' 

que , após fundamentado e não reformada a decisão, será encaminhado 

à superior decisão do EGRl::GIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - lª REGIÃO. 

RAZÕES DO AGRAVO 

I- Agravam o despacho que segue: 

"Em 11/02)3 

Regularize-se a representação processual 

de OZENIR DE ARAUJO, IRACY SARDINHA ARAUJO e JOANA MARIA PETEK DONA 

to, no prazo de 15 dias (Art 37,CPC) 

Promovam a citação da União Federal, co 

mo litisconsorte passivo necessário. 

ESCR. RUA. PEDRO CRLESTJNO s» IS() - e V J A JJ Â 

cópia da inicial ~sté-1 

entre Índios e bf'"~s notici- 

{)/\ 
AJ.dTO GROSSO 

Remetam-se 

rio Público Federal, face ao conflito 
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93.0000260-0 

(indios e brancos notici-) ados. 

Feito isto, e "não havendo provas sufici~n 

tes do alegado na inicial• e "levando em conta o disposto no Art' 

231,§ 6Q da Constituição Federai•, designo o dia 20/04/93, às 

13:00 horas, para audiência de Justificação Prévia. Para Tanto, in 
timem-se os autores, as testemunhas, citando-se os requeridos para 

comparecer à audiência. 
MARIA DIVINA VITÕR!A 

JUIZA·FEDERAL SUBSTITUTA 

em exercício na 3ª Vara/MT 

O esbulho constituiu-se em um ato de terro 

rismo comandado por funcionários da Fundação Nacional do Indio. 

A ãrea questionada nunca foi "terra de ln-' 

dio. 11 

A area questionada foi adquirida, juntamen 

te com outras, em 1.902 pela empresa ALMEIDA & COMPANHIA de Paulo' 

Harms e sua mulher D. Ignez Harrns que por sua vez já eram possuidÇ? 

res da área. conforme documento anexo. 

Tempos depois o Dr Otávios Costa, como só-' 

cio e procurador de ALMEDA & COMPANHIA passou a explorar os serin 

gais da área. 

Em 1.952 chegou a Pareeis o Sr GERALDO COS 

ME DE FREITAS que foi trabalhar com o Dr Otávio Costa e depois 

veio a usucapir a área que hoje é demandada, conforme consta de ' 

Certidão juntada aos autos. 

Anos depois, em virtude da transferência pª 

ra Cuiab~ do Telegrafista do Posto Telegráfico de Pareeis, para lá 

foi removido o FUNCIONÁRIO do DCT JOÃO ZOROMARÃ (Índio) que pas-' 

sou a res~dir em Pareeis acompanhado de sua mãe D. ROSA e de seus 

filhos: FIA, MONE, VhCO, JOÃOZITO e um outro já falecido.Jão Zoro 

mará foi tranferido do Posto Telegr~fico de Barão de Capanema. 

Em 1. 958 instalou-se na ;.. rea um acampamen 

to da CER/5 para a construção da então BR-29, hoje BR-364. 

Também moravam na área os índios FELIPE CA 

MARÃO E CEZARIO, funcionários do DCT, esses Índios se mudaram para 

DIAMANTINO • · 

Os Índios CEZl.RIO,FELIPE CAMARÃO,D. hOSA e 

JOÃO ZOROMARÃ faleceram em diamantino onde estão sepultados.Em Pa 

reeis foi sepultado o Sr Adelino (branco) que vivia maritalmente ' 

com D. ROSA. 

de MONE, são filhos de 

e 90 BEC. 

Os netos de JOÃO ZOROM.ARÃ, fi~h~A E 

homens brancos funcionários da~So BEC 
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Ao longo da linha telegráfica estavam insta 

lados os Postos Telegráficos de Pareeis, Ponte de Pedra, Barão de 1 

Capanema e Utiariti. Desses, somente o de Utiariti está dentro a~ • 
Reserva indígena dos Pareeis. 

Do breve histórico se depreende qu~ a área 1 

nao e "terra de indios11 e podemos constatar à vista de Certidão' 
em cópia xerox, fornecida pela FUNAI e assinada por seu Presidente• 

General ISMARTH DE ARAUJO OLIVEIRA (documento juntado aos autos)que 

na area nunca houve aldeiamento indígena. 

Diz o Art 231 da Constituição Federal: 

"São reconhecidos aos índios sua organiza-' 

cão social, língua, crenças e tradições, ~ 1 

os direitos originários sobre as ter~a~ que' 

'i'RADICIONALMENTE ocupam, competindo à União' 
demarca-las,proteger e fazer respeitar todos 

os seus bens". 

Tradicionalmente as terras de Pareeis são de 

brancos. Os descendentes de índiús que habitam ali, não t~em direi 

tos originários sobre aquelas terras, quando láchegaram, por uma im 

posição de uma tranferência corno servidor~s do DCT, as áreas já es 

tavam ocupadas por homnes "br ancos " .• Não há, como se constatará no 

decorrer do feito, uma ocupação tradicional da área. 

II- Pede-se a reforma da DECISÃO por estar ' 

fartamente provado o esbulho, a posse da área e ser conhecida a da 

ta do ato esbulhatório, com menos de ano e dia. 

Todos os veículos de comunicação, por vários 

dias trouxeram ao conhecimento de todo o Estado de Mato Grosso os 

lamentavéis fatos ocorridos. Os agravantes juntaram exemplares de • 

jornais locais dando conta da invasão de terras de brancos por índi 

os sob o comando da FUNAI. 

Não aceitam os agravantes, data maxima venia, 

que a JUSTIÇA fique tão distante dos fatos do dia a dia e que cida 
dãos que lutam pela grandeza do pais, como é o caso dos agravantes, 
sejam vítimas~~ sanha de pessôas inescrupulosas e aprvveitadoras. 

Com a DECISÃO proferida por V. Exê, os agra 

vantes foram levados ao estado de faleência. Todos os seus haveres' 

estão na dependência da reforma dessa decisão. Os esbulhadores se 

apossaram de suas terras, de suas lavouras, de seus animais, de se 

us veículos e equipamentos, inviabilizando a continuidade de suas ' 

atividades produtivas. 

MM JUIZA 

As máquinas e veículos foram retir~ara' 

a área da reserva indígena. Esses equipamentos certamen~,,1:reram• 

avarias no deslocamento por estradas mal cuidadas o que lflr~ gra-' 
ESCR. RUA PEDRO CELESTINO N.o 490 - CUJA lJ .J - ,\JATO GROSSO {/ / 



(o que trará gra-)ve~ prejuízos aos agravantes. 

A partir do próximo dia 20 (vinte) de marco 

dever-se-á iniciar a colheita do soja. A previ~ão de colheita é de 
cerca de 1.000 (mil) sacos a ser colhido na área esbulhada. Os pr~ 

juízos caso não seja feita a colheita é de aproximadamente Cr$ .• 

1.000.000.000,00 ( um bilhão de cruzeiros) .Com a decisão de V. Exa 

em negar mandado liminar e marcar audiência para o dia 20/04/93, ' 

o prejuízo é inevitavel. 

Corno se vê , o " periculum -- in mora N é de u 

ma cristalina evidência, pelo que se impõe, dQta venia, a reforma' 

da decisão. 

O agravante Sebastião de Assis além da la-' 

voura ~ituada na área esbulhada, tem grande quantidade de soja a 

ser colhido em outra fazenda e que deverá ser colhido com a colhei 

tadeira que se encontra em poder dos esbulhadores. 

Oportunamente será requerida urna vistoria ' 

"ad perpetuam rei memoriam" para que sejam avaliados os prejuízos' 

causados durante o ato esbulhatório, para ef~ito de ressarcimento 

de danos a ser reclamado da Fundação Nacional do Indio- FUNAI. 

Os agravantes esperam que a Justiça saia do 

enclausurarnento dos gabinetes e tome conhecimento das agruras por 

que passa uma sociedade sacrifica e que mesmo assim continua na 1 

luta. 

As noticias exaustivamente veiculadas pelos 

meios de comunicação tornaram os fatos aquí questionados de domí-1 

nio público e portanto isento do onus da prova. 

Existem os pressupostos para a concessão do 

mandado liminar "inaudita altera pars" e o Art 928 do CPC autoriza 

ao Magistrado a concessão do mandado. 

Pelo exposto, os requerentes desejam agra-' 

var, como de fato agravam a deisão que negou a expedição do ruandado 

liminar •inaudita latera pars", por entenderem, data rnaxima venia,' 

que existem todos os pressupostos para a concessão da medida e a 

sua negação traz grandes prejuizos aos agrav~ntes que por certo co 

brario sau re~sarcimento i agravada. 

MM JUIZA 

Os Agravantes esperam a reforma, 11in totum~ 

da decisão para que sejam plenamente reintegrados na posse de seus 

bens móveis, imóveis e .semovence s , Caso assim não entenda a Magis 

trada, os agravantes esperam ser reintegrados na posse de suas má 

quinas e veículos e que sejam autorizados à retirar a prod~e 

soja, em tempo habil. ~ ./ 

Requer ainda, caso v. Ex• não refr)~ ~de- 
ESCR. utu PEDRO CELESTINO N,o 430 - C U J .iJ B J .11,17'0 GROSSO 
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(reforme a de-)cisão agravada, seja o AC~~vo DE INSTRU~.ü.::~TO proces 

sado com as formalidades de lei e após, subam os autos ao Tribunal' 

Regional Federal- lê Região. 

Requerem mais que se digne V, Exg determinar 

sejam transladadas as seguintes peças para formar o instrumento: 

1 -Certidão de intimação da desisão agravada. 

2- Certidão da decisâoagravada. 
3- Cópia dos mandados outorgados p~los agra- ' 

Vbntes ao·seu patrono. 
4- Cópia da petição inicial. 

5- Certidão ou cópia xerox dos jornais que veí 
cularam os fatos e que foram juntados aos 7 

autos. 

Requerem os Agravantes, nos termos do do In 

ciso Ido Art 125, combinado com o Art 524 todos do Código de Pro-' 

cesso Civil a juntada de novos documentos, como se enumera: 

1- Fita de Vídeo Tape de reportagem produzi 

da pela Televisão Cidade Verdc-SBT 

2- Cópia Xerox do Jornal "Diãrio de Cuiabã" 

Coluna Cuiabá Urgente de 15/02/93- 

3- Declaração.assinada pelo Dr Aréssio Pa-' 

quer- Secretário de Estado da Agricultu 

ra. 

4-Declaração do Delegado Especial Dr João ' 

Evaristo Capetinga. 

5·· Declaração do Sr Adelino Simões de Carva 

lho Filho 

6- Declaração do Sr Cristina Aparecido Dia 

mantino. 

7- Declarção de Lavrofertil Produtos de La 
voura Ltds, dando conta dos débitos do ' 

Agravante Sebastião de Assis. 

8- Declaração assinada pelo Sr Milton Matia 

Hickmann. 

9- Declaração assinada pelo Sr Almir Zerves. 

10- LAUDO DE VISTORIA assinado pelo EngO 

Agronomo Décio Eloi Silbert. 

11- Certidão(cópia· xerox) de NO 00043 de 14 

07/75 assinada pelo presidente da Funda 
ção Nacional do Indio, dando conta 

nexistência de aldeiamentos 

área questionada. 

na 

ESCR, JiU.J. PEDRO CELESTINO N,o .JSO - C U l A u Á .V,t TO UXOSSO 



12- Requerimento do Agravante Ozenir de Arau 

ju ao Executor do Projeto ~undiário de 

Diamantino 

13- Documento em cópia xerox de escritura de 
vários imóveis, dentre .eles o imóvel es 
bulhado que em 1.902 foi adquirido pela' 
firma ALMEIDA & COMPANHIA de Paulo Harms 
e sua mulher D. Ignez Harms. 

14- Extrato de Contas fornecido pelo Banco• 
da Arnaionia do Agravante Sebastião de 
AssisT Agencia de NortelandiaTMT 

15- Relatório fornecido pelo Banco do Brasil 
do Agravante Ozenir de Araujo- 

N. Termos 
P. Deferimento 

ESCR. RUA PEDRO CELtSTJNO s» .J30 - C U J .d B J. ,IJA TO GROSSO 



MINIST.ê:RIO OA JUSTIÇA 

Fundação Nacional do Índ!o 

EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 3~ VARA. 
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FUNDAÇÃO NACIONÀL DO lNDIO-FONAI, Fundacão 
Pública, por seu advogado nos autos da MEDIDA CAUTELAR DE PRODU 
CÃO ANTECIPADA DE PROVAS, proc. no 93.0004462-1, que lhe promo 
ve SEBASTIÃO OE ASSIS e Outros, vem, respeitosamente a presença 
de V.Exa, REQUERER vista dos autos para c5pías. 

Termos em que, 

e. r. m. 

Cuiabá, 04 993 

Í,:··.i/, 

R._ Comandante Costa, 1.655 
Bairro Porto 

CEP 78.040 Culabá • MT, 
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MEMO NO Ú f 5 /PG/93 

Ao : Dr. Cesar Augusto 

Ref.: Carta Precatória, 

., ... ·- ~ ', ,-., ..... ,.\' 

lL). . 
J 

- ·t ---·--~ i , 

/ ,, .• - 

~---- --. 

· d · d d Í:n d · b- \ Lima o Nascimento- A voga o~R e Cuia a-MT/) 
extraída da Ação Cautelar nQ 93: O"OU1Y402;.;6 .. 

Cumpre-me encaminhar a V.Sª., para ciência 

e providências, a anexa Carta Precatória extraída dos autos da Ação 

Cautelar que Sebastião e Outros movem contra a FU~AI, na 3ª Vara Fede 

ral da Seção Judiciária de Mato Grosso. 

_! 
' 

••••••••••••••••••••• r..t•••• •••·•• t••••-r~ 
•••· a.~ 1 •·· •v• ••••.•.. ::Z5i a ~~:9: 

Atenciosamente, 

/JIJ1/J -1 f/ , /rr: . ~ú/,/ ~~-. 

lka •• J. ~ala ' •• 1/o,/optano. J, m •• ,., 
P:roo. O•ral Suhat.o-FU1'A, 

MIN'ISTERIO DA JUSTIÇA 
FUNDAÇÃO NAC. DO INDIO-FUNAI 
SERPROT J 2' SUER 
PROTOCOLO N' '3 l:JL._ _ 
EM O(p oE_D-5_oE 1e~ 

~ 

q 
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PODER JUDICIARIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

DECISÃO .. 
1 ndefiro a devolução dos bens, por inexistência 

de qualquer elemento de prova da propriedade (pelo menos 
dos veicules). Ademais, o pedido ser~ apreciado na ação 
de reintegração pos ses sor ta nº 93.174-4. a pos a justificação 
da posse. E em "produçao antecipada de p rova", descabe 

liminar ou qualquer outra medida: só a prova (CPC, a r t , 

846-50). 

2. Nos termos do a rt , 849/CPC, DEFIRO n ' . pericia 
nomeando perito o Eng 2• JACOB KA lSER. que oportunamente 
a present a ra proposta de honor~rios. 

3. Ctte=se apenas a FUNAl para indicar assistente 

(' 

tecn íco e formular quesitos no prazo de cinco dias. Nno 
obstante a interrupção dos prazos para a .. UNIÃO. por 
120 dias, não ~ poss tve l ag ua r d ar a organização de .sua 
Advocacia a te 15/07/93 (Medida Provis~ria 311+/93, nrt.62). 

Há urgência. 

4. . Publique-se. 

Cuí aba , 1993. 

107.040 
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EXMO SENHOR JUIZ DA 3ª VARA- ,JUIZO FEDERAL DA SEÇÃO ,JUDJCIÁH] l\ IJO 

ESTADO DE MATO GROSSO (1ª- REGIÃO) 

.. 

l\.ÇÃ.0 CAUTELAR DE "PRODUÇ.Í\O ANTECIPJ\Dl\ 

DE PROVAS" - INCIDEN'rAL 7\0 PROCESSO NQ 

93.0000174-4. 

"VISTORIA AD PERPE'l'UJ\M REI MEMORil\M" 

SEBASTIÃO DE ASSIS, brasileiro, c~s~ 

do, agricultor, RG 536.308-SSP-PR, CIC NO 012.787.015-34 e sun ' 

rnulhe~ ELINE MARIA PEDROLLO DE ASSIS, brasileira, casada, banc~ 

ria, domiciliados à Rua AZfLIJ\ MAMORf DE MELO NQ 370- Cuiabá-MT, 

_OZENT~ ~r-~tJO, brasileiro, casado, agricultor, residente Na DR' 

364- Km 250- PARECIS-DIAMANTINO e sua mulher IRACY SARDINHA J\RA 

.0~0, brasileira, .casada, do lar, residentes na BR 364- Km 250- ' 

·::.,PARECIS-DIAMANTINO por seu advogado regularmente constituido(m<1~ 

·.: datos anexos) JOSt OTTO COS'J'A SAMPAIO, OAB/MT 1.561, com escr.it.§_ 

:·rio i rua Pedro Celestino NQ 430- Centro- Telefone 624-1384, en 

~ \/a~reco onde recebe as comunicaç6es de estilo,veem, ã ilustrada e 

~· -~~i~signe presença de Vossa Excelincia, com elevadas homenagens do 

.1_; respeito e do acatamento propor AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO AN'rEC! 

·,··,PADA DE PROVAS- "VISTORIA AD PERPETUAM REI MEMORIAM", como medi-. 

:-.da cautelar incidental prevista nos Arts 846 e seguintes do C6d! 
de Processo Civil, contra FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO- FUNAI, te~ 

do como LITISCONSORTE NECESSÃRIO a UNIÃO FEDERAL, na pessôa de 

:.~seus representante~ legais, tendo a FUNAI 

.-ta cidade à Rua Pimenta Bueno S/NQ- Bairro 

2681, com os substratos fáticos, jurídicos 

oferece: 

sscn. }((IA l'lW/10 n:f.f"S'fl\'O "'·º -1.11, - (; li J .-1 1/ À .11,l'I() (J//(J,''S// 
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Que, como Re not .i c i.a no s a u tos da l\.Ç'fí.O n1,; 

R~TNTEGRl\.ÇÃO DE POSSE -Processo 93.0000174-74, em quP s~n r111torr"R 

ni=; H~querentes e como réu a FUNDJ\ÇJ\O Nl\CIONl\L DO !NDIO-FlTNl\T" ' 

r orno litisconsorte necessário a UNIÃO FEDERl\L, no d i a 04 dP fí"Vr"··· 

r o ir-o <lo corrente ano, índios Pl\RECIS sob o comando cfo f1111c i onri 1 i 

os <ln FUNAI- Administraçio Regional de Tang~r~ da SPrr~-Mt, inv~- 
,1 i r arn a s fazendas dos requerentes e na ocasião c au s a r am q r a ndr- s ' 

pr-o j uiz o s , (Doe 01) 

Que, da fazenda de SEBASTI~O nF. l\SSI~, ro 

r~m rPtirados os seguintes bens: .. 
01 - 01 Colheitadeira Ml\SSEY FERG050N Moclr 1 n ' 

5650 no val6r de Cr$ l.4on.ooo.ooo,no• 
(um bilhão e qunt:rocentos mill1Õe~ cl~ c-n1- 

zeiros) 

02 - 01 Trator FORD Modelo 7610- Turbo no v~ 

lor de Cr$ 700.000.000,00 (setecentos ' 

milhões de cruzeiros) 

03 - 01 Caminhio MERCEDES BENZ Modelo 1)13 nn 

va16r de Cr$ 420.000.000,00 (quatrocen-' 

tos e vinte milhões de cruzeiros) 

t' 

04 - 02 Pneus de uma calcariadeira emprest~-1 

dos do Sr Adelino Sim6es, ~o valor d~ 

Cr$ 6.800.000,00 (seis milhões e oitoce11 
tos mil cruzeiros) 

1 j 

OS - 01 Pneu de Mercedes Benze/roda no valor 

de Cr$ 5.500.000,00 (cinco milh6es e qu! 

nhentos mil cruzeiros) 
. ! 

06 - 02 Marretas no valor de Cr$ 350.000,00 1 

(trezentos e cinquenta mil cruzeiros) 

07 - 01 Alicate no valôr de Cr$ 180.000,00(c~n 

to e oitenta mil cruzeiros) 

O~ - 01 Jogo de chaves fixas no valor de Cr$CJ 

08 - 01 Alicate de pressão no valôr de Cr$'' 

350.000,00 (trezentos e cinquenta 

cruzeiros) 

f.,'1CII. IUJA NWRO r.RUU~TINO N,o 4Jfl - fJ UI A D Â MATO G(W,'1,~0 
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Cr$ ~20.000,00 (quinhentos e vinte mil cru 

zeiros) 

10 - 01 Jogo de chaves cstrel~ no valôr Cr$ ..... 

650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil cru 

zeiros) 

11 - 01 Par de óculos "RAY BAN" no valôr de Cr$' 

2.200.000,00 (dois milh5es e duzentos mil ' 

cruz0iros) .. 
12 - 01 Mélcaco hidrzulico de 15 'l'on 110 valôr de' 

Cr$ 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros) 

13 - 03 Chaves de fenda no va16r de Cr$ 180.000, 

{cento e oitenta mil cruzeiros) 

14 - 01 Chave Ingleza grande no valôr de Cr$ •.. 

350.000,00 (trezentos e cinquenta mil cru-' 

zeiros) 

15 - 01 Chave Ingleza pequena no valôr de Cr$ ... 

270.000,00 (duzentos e setenta mil cruzei-' 

ros) 

16 - 01 Chave de grifo no valÔr de Cr$ 550.000,00 

(quinhentos e cinquenta mil cruzeiros) 

17 - 01 Matriz suína- LANDRACE NO vtt~0r de Cr$' 

6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros) 

Obs. a- O custo do aluguel diaário de uma colhei 

tadeira é de Cr$ 14.000.000,00 (quatorze mi 

lhÕes de cruzeiros) por dia. 

b- O custo do aluguel de 11m trritor. FORD 

mod 7610 é de Cr$ 2.440.000,00 (dois mi 

lhões, quatrocentos e quarenta mil cru-' 

zeiros) por dia. 

e- O custo de aluguel de um caminhio 

cedes mod 1113 é de Cr$ 2.500.00~ 

milhões e quinhentos mil cruzef.ros) 

~ 
.11.,n, ,rn,,~s;, O sscu. JIUA l'IWTIU 1·1,·u·s1"/\'0 .\·.o ,1.111 ··- r: 11 / A n À 
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d- Os itens da relacio acima de no 04 a 16 es~n 

vam no caminhão que foi levado pelos indins. 

e- Desmatamento de 90 (noventa hectares dP t~r· 

ra com destoca, enleiramento,catação de rni7.r~, 

mecanizaçio, aquisição de calcãreo, transpnrtr' 

de calcireo, aplicaçio de calcireo, aquisiç~o 

de fosfato,aplicaçâo de fosfato, incorporacão' 

de fosfato, marcçio de curvas de nivel, co11s~ru 

ção de curvas de nivel impo~tando em Cr$ . 

2.880.000.000,00 (dois bilh5es, oitocento~ r 1,i 

tenta mil cruzeiros) 

f- Consta ainda como benfeitoria da fa?.end~ ~ ' 

instalação de luz e forca com a exten~~o <l" 7q• 

Kms de linha de transmissão em Alta Tens~o ~ 

instalação de tranformador, obra em condorrd.nin' 

com nove proprietários, no valor de Cr$ . 

55 O. 000. 00 O, 00 (quinhentos e cinquenta m.i lhi;r.s' 

de cruzeiros) para cada condômino. 

Que da Fazenda "DOIS- IRMÃ.OS" de propriedad..- <ln 1 

R1?querente OZENIR DE ARAÚJO foram retirados os seguintes ben~: 

01- 02 semeadeiras EGAN-12 linhas- modelo E<~-1? 

AS no valôr de 180.000.000;oo (cento 0 oi-' 

tenta milhes de cruzeiros) 

02- 01 semeadeira EGAN, 9 linhas, mod EG 209 ' 

AS no valôr de Cr$ 65.000.000,00 (sessen 

ta e cinco milhões de cruzeiros) 

03- 01 arado de 03 discos, marca MF no valôr 1 

de Cr$ 28.500.000,00 (vinte e oito milhões 
e quinhentos mil cruzeiros) 

04- 01 subsolador a pé, marca STARA no valôr ' 

de Cr$ 70.000.000,00 ( setenta milhões ae 

cruzeiros) 

05- 01 grade aradora de 26"- 18 discos mar -7' 
/ 

TATO no valôr de Cr$ 30.000.000,00 rin'ta 

milhões de cruzeiros) 

sso«. IIUA rlWRO Cfi:Lf,STINO N.n l.?fJ - C 111.f B Á -- M~ro onosso 
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O 6- O l b r a ço do 30 ponto do tra tOJ~ Vl\LMET 14 8' 

no valôr de Cr$ 500.000,00 (qninhcnto5 mil 

cruzeiros) 

07- 01 braço do 30 ponto do trator Ml\SSEY FER 

GUSON no valôr de Cr$ 500.000,00 (quinhen 

tos mil cruzeiros) 

08- 02 encerados VINILONA de 6x4m no val6r de 

Cr$ 220.000,00 { duzentQs e vinte mil cru 

zeiros) 

09- Ferramentas diversas no valôr de Cr$ ..•.. 

12.000.000,00 (doze milh6es do cruzeiros) 

10- Uma casa de madeira de 6x5m no valôr de .. 

Cr$ 100.000.000,00 (cem milh6cs de cruzei 

ros) 

11- 1.350 litros de horbici.da LAÇO CE n valor' 

Cr$ 37.000.000,00 (trinta e sete milhões ' 

de cruzeiros) 

12- 10 toneladas (200 sacos) de a<lubo formfil~' 

00-20-20 + FTE 3% no va16r de Cr$ ......•• 

42.000.~00,00 {quarenta e dois milh6es de 

cruzeiros) 

13- 01 tranformador de 15 KVA n0 valôr de Cr$ 

12.000.000,00 (doze milh6es de cruzeiros) 

14- 01 compressor de 220 lb completo no valor' 

de Cr$ 12.000.000,00 (doze milh5es de cru 

zeiros) 

15- 01 banco de trator CBT no valôr de Cr$ ...• 
350.000,00 (trezentos e cinquenta mil cru 

zeiros) 

16- 01 alternador de trator CBT a cotar preço 

17- 01 motor de p3rtid~ 

18- 01 bomba hidráulica do 

sscn. 1w,1 l'IWIIO ,·,a.-,.;.,·r,.vo s» -1.w, - 1.· 11 , ,1 11 A ,,1.1ro r:uos:,o 
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(de camisa) do trator CRT no valõr de Cr$ . 

3.500.000,00 (três milhões e qu í nhent o s mil rr r n 
zeiros) 

19- 01 motor el~trico de 3CV no va!Br de Cr$ . 
1.200.000,00 (um milh~o e duzentos mil cru~0i-' 
ros) 

20 - 01 bomba injetora do trator CBT R cotar pr~cn . 

.. 
21 - 02 fogSes de 04 bocas marca DAKO no va16r <l~ 

Cr$ 8.000.000,00 {oito milhões de cruzeirofi) 

22 - 01 geladeira de 360 L marca GELOMATIC no vnlnr 

de Cr$ 4.000.000,00 (quatro milh6~s de cruz"i-' 

ros) 

23 - Utensílios domésticos diversos (panelas camas,' 
colchões, pratos. copos, talheres e 04 bujões 1 

de gaz) no valôr estimado de C~$ 15.000.000,00' 

(quinze milhões de cruzeiros). 

Obs. Conta ainda a fazenda com as seguintes benfeito 
rias: 

a- 80 hectares de terra mecaniz~da e devidam011 

te preparada para cultura do soja estimRdn n 

custo de ben~ficiamento em Cr$ 2.560.000.000. 

(dois bilh5es e quinhentos e sessenta milh~~s 
de cruzeiros) 

' f 

1 
'l 
' ' 

e- Previsão de colheita do soja, com produtivi 
dade média de 45 sacos por hectare, no valôr. 
d~ Cr$ 720.000.000,00 (setecentos e vinte ' 
milhões de cruzeiros) 

d- Instalacão de luz e força com a extensão de' 

29 ~ms de linha de Alta Tensão e instalação' 

e- 

de transformador, obra em condomínio, com no 

ve proprietários, no valôr de Cr$ ·····w···· 
550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta mi- 
lhões de cruzeiros) _para cada condômino 
Um poço semi-arteziano com 120m de profün-di/, o 

t 
·r: 

sso», Ili/A rstmo CKLRSTl!iO s» ,.tf) - C li 1 A IJ Â MA'TO GROSSO 
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J.,sé Ouo f!J. dampoi<t 
.ADYOGÀDQ 

.......................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, . 

. . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . ,, . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(profundi-) dade no val6r de Cr$ 320.000.000, 

(trezentos e vinte milhões de cruzeiros). 

f- 100 hectares de pastagem formada no va16r de 

Cr$ 100.000.000,00 (cem mill1Õ~s de cru~0i-1 

ros) .. 
Foram ainda abatidos e os que restaram levados' 

para Reseva Indígena do Rio Verde 56 suinos compeso médio de 50 Kgs 

cada e valõr estimado de Cr$ 56.000.000,00 (cinquenta e seis mi 

lhSes de cruzeiros) e 40 galinhas no val6r de Cr$ 4.000.000,00 (qua 

iro rnilh&es de cruzeiros). 

Na Fazenda do Requerente OZENIR ARAÚJO estavam' 

04 casas de Alvenaria no valõr estimado de Cr$ ...••. em construção 

600.000.000,00 (seicentos milhões de cruzeiros) e todo o material ' . 
de.construção que se encontrava no local foi levado para a Reserva 1 

i'.~dlgena do Rio Verde. 

Que o Requerente OZENIR DE ARAÚJO enquanto cs 

·teve mantido em cárcere privado foi obrigado a assinar um documento' 

cujo teor não tomou conhecimento e que lhe foi apresentado por funcl 

onários da FUNAI dentre eles MiRcIO VIEIRA BARROS' E MOACIR SANTOS. 

Que a colheita do soja nas fazendas dos Rc><p1c 

rentes deveria se iniciar no passado di 20/03/93 o quP não ocorreu e 

a· partir de então se iniciarão a ter perdas pela colheita fora do 
; 
p;azo. 

• .. f' .:;. ... . ',';·.; -: 
•. l: í ' 

.. ~ :. :~ ;,~ ~ 
1 •••••• . ,, MM JUIZ 

Os requerente estio sob ameaça de sofrer gra-' 

·Ves· prejuizos aiém daqueles que já se consumaram. 

Na semana transata (14/03 a 21/03) o requeren- 

te·.·OZENIR ARAOJO recebeu em sua residência na cidade de ARENÃPOLIS a 

visita do Administrador Regional da FUNAI de Tangará da Serra que 
: . .. . . 
lhe·.aeu conhecimentd que na semana que agora se inicia ( 21/03 a 

0·3) .procederá a colheita do soja na área esbulhada e 

sim procederá com base no documento que o Requerente 

to esteve sequestrado pelos esbulhadores. 

1-:.'WR. 1/UA l'IWIIO 1.'l.'U'S'l'l,\'O N.n ~.W - r.• 11 l ,1 /1 A .lf,1 TO f:/IOS.\I) 
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Como se vê, MM Juiz, a afirmação que foi 

feita nos autos do PROCESSO 93.0000.174-4, de que" o esbulho 
constituiu-se em ato de terrorismo comandado por funcionários da ' 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO lNDIO_ FUNAI•, agora acrescentamos, •para a 
tender a interesses excusas• como agora fica comprovado com a in-' 

tensão externada pelo Funcionário da Requerida MOACIR SANTOS: 

,. ,. MM JUIZ, temos presentes os requisitos p~ 

ra que se conceda •tNITIO LITIS • e •INAUDITA ALTERA PARS" a me- .. 
dida cautelar requerida. 

"FUMUS BONI JURis• 

t cristalino que aos Requerentes a88istc1 

o direito de sere_m ressarcidos dos prejuizos que sofreram e que e~ 

tão na iminência de sofrer (como no caso da perda do soja não co-' 

lhido em tempo habil).E pode ocorrer que muitas das provas que ho 

je são bem visiveis possam desaparecer no decorrer do tempo. 

"PERICOLUM IN MORA" 

Os vestígios das provas dos prejuízos so 

fridos e do esbulho perpetrado poderão desaparecer com o decorrer' 

do tempo, isso pode, salvo melhor juizo, ser previsto. Como pode-' . . 
der-se-ia constatar a produtividade de uma lavoura de soja se suas 

vagens ji tieverem caido? Verifica-se então o "periculum im mucil". ' 

11 EX POSI'l'IS •• 

Requerem os autores a concessao de rnedid.J 

cautelar com expedição de mandado "INITIO LITIS" e "INAUD1'1'A AI,'l't.: 

RA PARS" para produção antecipada de provas com realização de" ' 

VISTORIA AD PERPETUAM REI MEMORIAM". 
Requerem também que nessa vistoria o per! 

to designado tenha condições de verificar e constatar o que dyuí'. 

se afirmou, inclusive quanto às benfeitorias relativas ao prepdro' 

de sólo para cultura do soja, e que seja nomeado como Assisl8nte ' 

do perito desse juízo e representante dos Requerentes o Engº Ayro 

nômo 08CIO ELOI SILBERT da Coopervale de Diamantino que se fur5 ' 

presente à vistoria independente de intimação. 

Requerem mais os autores que as 

equipamentos, ferramentas e demais bens móveis e automot:o~ P-~J-4!.n .. _---- r ... 
depositados com os requerentes, até final decisão. ~ 

ssc«. UIIA J'KIJ//0 m:u:.•iT!NO li'... /:Jfl - C U IA li À .li ,l '/'O O JWS,\ IJ 
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OÚo @ .. dampcti11 
.ADVOGADO 

Requerem mais que sejam l\. FUND/\.ÇÃO Nl\CIONAL 

E A UNIÃO FEDERAL, citadas par<1 no prazo que a lei conce- 

~e; contestar a presente açio,querendo, sob pena de serem considera 

;dos verdadeiros os fatos aqui relatados. 

i": ... ; .. Dá-se à presente o valôr mínimo para efci- 

custas processuais. 
·:, 

N. Termos 

~. Deferimento •.• 

3 

' 
/ OAB/M'.r 

;.t~. l ~/: •• : • 
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