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NOTA~ DO AUTOR 

Este trabalho f oi realizado para mostrar acontecimentos 
reais, havidos entre índios e fazendeiros. 

Inserimos nesta obra, documentos originais, cópias fiéis, 
transcritos na íntegra, sem revisao para nao tirar-lhes a ori
ginalidade. 

Trata-se de livro sem pretensao de obra literária mas de 
documentário Histórico . 
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PREFÁCIO 

Prefaciar urna obra, tenha· a dimensao que tiver, é urna 
responsabilidade muito grande, pois pressup6e a idéntifica

c;ao do prefaciador com as idéias e conceitos nela expressos. 
E por isso que aceitamos do doutor JOS:m MARIO GUEDES 
MIGUEZ a honrosa incwnbencia, quando mais nao fosse, pelo . 
de corajoso que em seu texto veµi abordado e por que conhe
cemos o problema fundiário do leste-matogrossense, a ¡)olí
tica indígena seguida pela FUNAI, que é tudo, menos o órgao 
de real, honesta e segura assistencia ao nosso aborígene. 

É em razao desta c:iistorc;ao que a antiga convivencia 
pacífica que existía entre o índio e o branco em Mato Grosso, 
hQje transmudou-se em um antagonismo permanente, geran
~o urna desconfianc;a que é bem do interesse dos dirigentes 
da fUNAI, temerosos de que urna concientizac;ao de proble
ma mate a sua "galinha dos ovos de ouro" que sao as pou-
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pudas verbas e nem sempre fiscalizadas, dotadas ao órgao 
pelo governo. 

· Para ·esse estado de ·coisas, é preciso se criar um clima 
dé passionalismo em qualquer refrega entre índio e branco, 
dando a episódios qtie normalmente seriam absorvidos' peio 
bom senso, manchetes ·e sensacionalismo ao bel-prazer da 
FUNAI. A imprensa nacional e internacional, (desconhece
mus os interesses ou .intengoes) tem publicado e alardeado 
apenas· urna faceta dos acontecimentos ~ disso beneficiado ·em 
mtrlto ·a FON.Al perante a ·opiníáo pública, desviando a ver
datleira história e encobrindo a realidade do~ . fatos que ' ª 
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popula~ao brasileira precisaria es~ar ciente e concientizada. 
Com estas versóes manipuladas a mteresse da FUNAI ou de 
seus assessores desviam a opiniáo pública para inco~rir a 
ocorrencia do fato de nao existir nenhum ato que autonzasse 
a demar~áo da área em litígio no "Caso Meruri" e da qual 
existiam propriedades transcritas no Registro Imobillário de 
áreas vendidas pelos próprios padres cliretores da c~lonia 
Meruri (Pe. Bruno Mariani) conforme assentos públicos e 
escrituras lavradas em favor de conflitantes agora acusados. 

Segunda inten~áo: desviar a opiniao de que como insu· 
fradora a FUNAI havia provocado a morte de um Misstoná· 
rio, de um indio e de outro infeliz. Com isso a desastrada 
administra~ao "Ismartiana" acobertava a burrice da ordem 
ilegal e ficava como ficou bem com o Clero, na dolorosa ocor
rencia do "Caso Meruri" ., 

Ciosa de que o importante nao é o fato, mas sua versio, 
opoiou-se na alardeada imprensa da época onde nenhum 
Jornal se preocupou em divulgar a versáo dos acusados; s6 
a da FUNAI. 

:m esse contexto que o Dr. José Mario Guedes Miguez pro
cura relatar em sua desassombrada obra, prestando ao futuro 
uma contribui~ao, para que as gera~6es vindou~as tenham a 
informa~ao do reverso da medalha e partindo das premissas 
que o direito formulou, possam tirar a conclusa.o da verdad.e. 

Presta o autor um servi~o a regiáo, ao denunciar o abuso, 
sem comprometer a sua condi~áo de irmáo de um ~os envol
vidos, mas abrindo os olhos das autoridades, prevenindo-&s, 
para que náo se repitam outros "MASSACRES DO MERURI", 
pois boje um novo problema se avulta em todo pais o pos.. 
seiro desassistido, pressionado e sempre vítlma dos podero
sos que podem patrocinar caras diligencias polfticas ou a 
contrata~ao de advogados e expulsá-los das áreas que ocupam, 
sem nem mesmo respeitarem a lei civil, que assegura a lnde-
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niza~ao, mesmo ao possuidor de má-fé, das benfeitorias ne
cessárias. E as de subsistencia nelas se incluem. 

Hoje Mato Grosso é, no campo fundiário, autentica col
cha de retalhos: 42% de seu território constituem reserva do 
INCRA; 12% área de Seguran~a Nacional; 12 % sio reservas 
indfgenas, restando ao dominio estatal apenas 34:% de um 
território de 881.000 km2. 

A área das reservas indígenas em Mato Grosso corres
ponde ao equivalente a 18 vezes o território de Brasilia; 5 
vezes o do Estado de Sergipe e 2 vezes o do Estado. do Rio 
de Janeiro. 

Só na regiao de Barra do Gar~as, .para uma pop~io 
indígena de aproximadamente 5. 000 almas, existem reservas 
que alcan~am 1. 050 . 000 hectares; transformando o indio no 
mais bem amparado latifundiário do país em termos de terra, 
porque no mais a sua situa~áo é lastimável. 

Sáo dados como estes que nos levam a louvar a inicia-
tiva do Dr. José Mario Guedes Miguez, que estreando nas lides 
literárias, o faz com uma obra-denúncia de uma ocorrencia que 
a for~a da influencia do arbítrio transformou no fantasma
górico "MASSACRE DO MERU·RI", quando fatos mais gra· 
ves de assassinatos de miseráveis posseiros nao encontram 
nos órgáos de publicidade deste país nem o anúncio da missa 
de sétimo dia. 

Prenunciamos que a tarefa do jovem autor é ingrata pela 
disparidade de for~as, mas é bem possfvel que nos tempos 
modernos se reviva, em nova versao, David e Golias, pois é o 
tempo o grande instrumento de que se vale a verdade ~ 
restaurar-se em toda sua plenitude. 

,, . ... ... .-....... . . 

V ALDON V ARJAO 

Senador de Mato GroSio 
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E essencial e imprescindível ·a. narrativa histórica, o esta
belecimento e o rigor da verdad~ documental. Tal pressu
posto científico é tao curial que a sabedoria popular trans
f ormou em axioma a expressáo: contra fatos nao há argu· 
mentos. E o documento é o testemunho concreto do fato .. . ~ 
Com base na amostragem documental, arcabou~o e cerne da 
estrutura da obra histórica, é que deve partir o narrador para 
as conclusoes que se fizer~m pertinentes. Nao obstante, tais 
cohclusóes ~hao pbaem, ném devem, impar-se por si mesmas 
sénáo como decorrencia natural do exame documental. A 
análise histórica é, por assim dizer, filha predileta do do
cumento-. '-"Dáí a imperiosa necessidade de recolher-se, com 
isen~áo e amplitude, todos absolutamente todos, os do
cúmentos atinentes ao tema em estudo. Só assim terá, aque
le que se propós a elaborar um trabalho de cunho histórico~ 
realizado cabalmento sua tarefa. 

O grand.e mérito do trabalho presente é, sem dúvida al
guma, o de ter recolhido o maior número possível de do
cumentos referentes ao tema que apresenta. Se se exime no . 
entanto de urna análise circunstanciada, quer do ponto de 
vista histórico quer do · político, e isto. é aliás sua grande 
lacuna, nao obstante há urna razoável fartura documental. 

E o que foi, ou o que é, o acontecimento conhecido jorna
listicamente como a "Chacina do Meruri", senao uma imensa 
sombra permeando a realidade dos fatos. Apenas um ou outro 
dado do problema foi mostrado nas páginas da imprensa que 
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voltou-se sobre o episódio do entrevero entre padres e índios 
e fazendeiros. Todavia, urna dicotomia estava criada. De um 
lado, um enfoque, digamos "nacional", em que se condena 
os fazendeiros, erroneamente tidos como posseiros e inva
sores e consequentemente havidos como agressores, e de 
outro, urna visao local, diametralmente oposta. Daí inclusive 
o espanto, e até certa indigna~ao, da imprensa quando os 
fazendeiros implicados no referido episódio f oram absolvidos 
pelq juri popular no julgamento de Barra do Gar~as. 

E onde está a verdade? Ela aflora soberana da concre
tude documental ora mostrada. E José Mario mostra do
cumentos, e pratiGamente se exime de narrar em seus pró
prios termos. Para ele o documento é tudo. E, nao obstante, 
elementar que wn fato nao existe por sisó mas é fruto de 
wn encadeamento natural de acontecimentos e circunstan
cias muitas vezes de menor liga~ao entre sí. Assim, há que se 
buscar causas as mais longinquas. E o autor, vai longe e. 
mostra-nos aspectos por vezes pouco conhecidos do proble
ma quando, por exemplo, transcreve parte do áspero mas 
insuspeito relatório do ínclito matogrossense Marechal can. 
dido Mariano Rondon enviado, em julho de 1.911, ao entáo 
1viinistro Pedro Toledo, da pasta da Agricultura. Nao apenas 
esse relatório transcreve o autor. Documentos cartoriais mos-
tram as diferentes maneiras com que foram adquiridas as 
terras, hoje reivindicadas para reservas indígenas. José Mario 
volta igualmente suas baterías contra aquele órgao que con
sidera como "o maior inimigo do índio": a FUNAI. 

. Urna das falácias propagadas aos quatro ventos e am
plamente divulgada, sobretudo após o resultado do julga
mento dos fazendeiros barragarcenses, é a de que a popula
~ao da regiao é inimiga dos silvícolas. Porém, os que aqui 
convivem na faina do trabalho diário ou os que estiveram, 
em algum momento ligado a regiao, sabem perfeitamente que 
o indio sempre foi, raras excessóes, aceito pacíficamente no 
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conv1v10. Historicamente nao se tem noticias de nenhum 
choque de consequencias graves entre os aborígenes e os pio
neiros aqui chegados nas levas da busca diamantífera, nos 
inicios do século, ou m-esmo posteriormente, em fins da dé
cada de quarenta coma chamada Expedi~ao Roncador-Xingú. 
Se existiu algum entrevero, e por certo houveram, esteve ele 
sempre circunscrito a pequenos entrechoques, típicos e até 
comuns aos contatos entre civiljza~óes antípodas. A verdade 
porém, relevada a circunstancia apontada, é de que nao .se 
pode indicar ter existido aquí, em qualquer época e circuns
tancia, um claro e manifesto desejo de combater, destruir e 
aniquilar índios ou arrasar e eliminar seus aldeiamentos. Os 
sílvicolas, nas suas características civilizatórias, sempre pe
rambularam pelas fazendas e agrupamentos humanos da 
regiao, estabelecendo com a populagao "branca" um modus 
vivendi bastante amigável, pacífico mesmo. As exce~óes desse 
processo variaram naturalmente, tanto de época e circunstan
cia quanto variáveis foraril os· contatos que estabeleciam urna 
ou outra na~ao indiígena com as frentes de penetra~ao. E 
se os bororós e carajás, por exemplo, foram sempre mais 

, . , . 
acess1veJS e permeave1s aos contatos, já os xavantes, temíveis 
e bravos guerreiros, que só recentemente se aculturaram, 
foram os que maior resistencia opuseram. Mas, patenteada
mente, o contato, sem as características do choque físico de 
graves propor~óes, foi, e tem sido, a regra geral. 

Que houve violencias de outra ordem, nao desconhece
mos e é até impossível negá-las, já que elas perduram. A 
imposi~áo da cultura "branca" sobre a indígena, tida como 
inferior apenas porque . nao dispunha de aparatos técnicos 
que pudessem se contrapor materialmente a cultura Üda 
como superior e que lhe era imposta, foi, e é, sem dúvida 
alguma, urna forma de violenta~ao. E necessário coritudo que 
se sublinhe que essa imposi~áo cultural deveu-se menos as 
levas errantes de garimpeiros e primitivos fazendeiros, que 
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desde há décadas haviam iniciado a penetragao do meio
oeste, (todos eles sertanejos semi-analfabetos e até, a grande 
maioria, sem nenhum trac;;o cultural), do que a outros fato
res. E a esse respeito é interessante ler a transcri~ao que o 
autor faz de trechos do artigo de Pedro Rocha Jucá sobre -
"A Epopéia de Rondon", publicada na Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico de Mato Grosso. 

A questao indígena no país é seguramente um dos muitos 
problemas que requerem urgéncia e seriedade para o seu 
equacionamento. Todos somos concordes em que os índios 
devam ser protegidos, e essa prote~ao inclui com certeza a 
demarca~ao e delimita~ao de suas terras. A criagao das reser
vas é parte dessa política. Todavía, o que se questiona com 
enfase nesta regiao, é a forma e as consequéncias com que 
ela vem sendo feita. Eis que, o espectro do problema indígena 
na regiao nao se apresenta de forma idéntica a de algumas 
outras regioes do país em que há conflitos permanentes e 
constantes, sempre com viola~oes de territórios indígenas, 
anteriormente já reconhecidos em leis. 

A especificidade do problema indígena em Barra do Gar
c;;as surge assim em toda a sua f orga. É que aqui, muitas das 
reservas foram criadas em áreas nao primitivamente indíge
nas (isto é, no recuo histórico conhecido). Paradoxalmente, 
acorre o fato de que a presenga indígena nestas áreas tenha 
sido mais recente que a de fazendeiros ou caboclos. Um 
exemplo típico é o acorrido na atual reserva de Sao Marcos, 
para onde, no ano de 1. 966, centenas de xavantes foram 
transferidos conforme aliás acentua o bispo Dom Pedro Ca
saldaliga, em sua Pastoral da Amazonia. De outra parte, inú-

\ meros fazendeiros - e nao posseirios, como soe pode ser di
vulgado eram proprietários de terras legalmente adquiridas 
do Estado de Mato Grosso, e, cumprindo as exigencias para a 
obten~ao de linha de crédito do Banco do Brasil, possuiam 
certidao negativa de inexistencia de pretensoes indígenas so-
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brea área, fornecidas pela FUNAI - órgao oficial na condu
~ao da "política" indígena no país. 

Assim, através dos documentos e dos fatos narrados, 
José Mario, em pinceladas rápidas mas nao superfi~iais, vai 
tra~ando o retrato da situa~ao que tragicamente resultou na 
chamada "chacina do Meruri". O que falta em nart agao mais 
ciscunstnciada ou análise detalhada é suprido pelo~ documen
tos amplamente mostrados. 

Este trabalho surge, portanto, num momeni o em que 
sao abertas as comportas da discussao democrátic@. em nosso 
país, embora mal refeito do tempo em._que a crí tica, ainda 
que construtiva e escudada na verdade, era crimt3 perigoso. 
J ose Mário traz en tao a · discussao um grave problema que 
requer urgente solugao. Discutamo-lo pois, demo~raticamen
te em busca de solu~oes viáveis e necessárias para que nosso 
chao, generoso encontro de. ra~as e fértil caldeame:nto de cul
turas, nao seja novamente manchado pelo sangue de innaos. 

Barra do Gar!;as, Julho ~ ~.------
C. G. C. 
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·Tudo come~ou quando ainda meu irmao, o "Miguez", 

como é conhecido, morava em Rio Verde, Estado de Gpiás, 
onze ~nos atrás, por . volta de 1. 969. Convidou-me, (estava 
gozando férias naquela cidade) , para irmos até Barra do 
Gar~as, no v~zinho Estado de Mato Grosso. Havia estado lá e 
ficára encantado com a ·regiao. 
. Preparamos todo material necessário para a viagem, in
cluindo, linhas, anzóis e toda "traia" para a pesca que faría
mos no l~ndário rio Araguaia. 

Nao aguentando esperar odia seguinte, saimos entao de 
Rio Verde por volta das 5 horas daquela tarde quente de 
verao. Eu, Miguez e seu amigo, o "Rafinho". A nossa condu
~ao era um Fusca 63, de minha propriedade, todo equipado. 
Chegamos a Barra do Gar~as por volta das 12 horas do outro 
dia. 

Confesso, fiquei perplexo quando atravessamos de Ara
gar~as-Go para Barra do Gar~as, passando sobre o Araguaia 
e o Gar~as. Aí descobri o porque da cidade levar o nome de 
Barra do Gar~as, por causa da confluencia dos dois rios. 

Nessa viagem, além dos filhotes (nome dado ao piraiba 
com menos de 120 quilos) , pegamos pacus e pintados. A 
pesca foi abundante. Fomos conhecer urna aldeia indígena. 
Era um sonho antigo, o de entrar em contato direto, ~on
versar, com um índio brasileiro. Estivemos na aldeia de 
"SÁO MARCOS", onde o diretor Padre Mario, nos mostrou 

' tudo, como viviam os indios, seus hábitos, seus costumes, 
suas malocas, enfim serraria, carpintaria, instrumentos agrí-
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colas e até um campo de futebol, nos moldes dos n<?ssos. 
Pois os XA V ANTES que habitam aquela aldeia sáo "bons" 
de bola. Adquirimos, naquela ocasiáo, muitos arcos, fl~has, 
instrumentos musicais e vários outros artigas do artesanato 
dos indios. 

Voltamos maravilhados para Rio Verde, com tantas navi-
dades. 

No ano seguinte, estava em Gar~a, onde residía e era 
representante comercial, quando recebo urna carta do "Mi
guez", dizendo: "estou morando em Barra do Gar~as; montei 
com o Jorge, meu sócio, urna loja de produtos veterinários". 

Dai para frente passei a frequentar Barra do Gar~as 
em todas as fér~as, mesmo em feriados alongados, como 
carnaval, semana santa, etc. la "bater" lá. Estava sempre 
presente a pescaría, no Araguaia, no Gar~as e a melhor delas, 
no Rio das Mortes, no lugar denominado "Capitariquara", 
que na lingua indigena significa: ninho de tartarugas. 

. . 
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II 

COMPRANDO ·UM PEDA~O 

DE TERRA 



Em todo esse período, com a cria~ao da "AMAZONIA 
LEGAL" via e sentia, o afluxo de pessoas demandarem aquela 
regiao, vindas de todos os recantos deste Brasil, adquirindo 
propriedades agrícolas. · 

Instei Miguez. Por que nós nao jl.llltávamos nossas eco. 
nomias e comprávamos também um peda~o de terra? o que 
ele prontamente concordou. E, numa viagem em 1. 973, mes 
de dezembro, quando lá cheguei, qual nao foi minha surpresa. 
O "Miguez" disse-me: "já encontrei a nossa área, esta va 
aguardando sua vinda para irmos ve-la!" 

De fato, no outro dia, em companhia do intermediário 
do negócio, partimos para o município de General Carneiro, 
na comarca de Barra do Gar~as. Percorremos a área a cavalo 
(1 . 296 has.), juntamente com o Sr. Geronimo, vizinho e mo
rador velho, que conhecia a regiao como a palma da máo. 
Levamos odia todo. 

Regresso naquele dia mesmo. J á era noite quando che
gamos em Barra do Garc;;as. Daí, sentados na varanda, após 
o jantar, fizemos um balanc;;o da situac;;ao do "Miguez", e da 
minha. O pre~o da área era de 123 milhóes, importlncia 
muito grande na época, para um comerciante que iniciava e 
um representante comercial, que vivia de ordenado. 

Parafusamos. Miguez disse: "tenho a casa de Rio Verde 
a qual, já enjeitei 30 mil cruzeiros". Eu disse: "tenho aqueles 
lotes lá de Gar~a, que poderao ser ven?idos por uns 25 mil 
cruzeiros". Até af tudo bem, 55 mil, estavam arrumados mas 
e o restante 68 mil, como faríamos para conseguir ? 
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Voltamos no outro dia a conversar como corretor. Bata
lhamos, pechinchamos, regateamos sobre o pre~o da terra, 
sem nada conseguirmos; o prego era aquele e esta va con
versado. 

Regressei para Sao Paulo, as férias já chegando ao fim. 
Voltei ao meu trabalho. 

De repente, recebo urna carta de Miguez dizendo: "fechei 
o negócio da fazenda, consegui dobrar o corretor; vendeu-nos 
por 81 mil cruzeiros, voce pagará 41mil e este pagamento terá 
que ser realizado dentro de 120 dias. Quanto a entrada, fui 
a Rio Verde e vendi a casa por 25 mil e o dei como sinal". 

Eu entrava agora, em polvorosa pois, como empregado, 
de que maneira conseguir 41 mil cruzeiros, assim, em tao 
curto prazo? Vendi os lotes pelos 25 mil. Fiz um acordo com 
a firma que representava, como se tivesse sido mandado em
bora, e, entao levantei o meu Fundo de Garantia Por Tempo 
de Servi~o (F . G. T . S . ) . Uns 35 mil, mais ou menos. 

No prazo combinado, levei a minha parte: um cheque 
visado do Banco do Brasil S/ A. - agencia de Gar~a, no valor 
de 41 mil cruzeiros. Em 21 de maio de 1 . 974, recebemos a es
critura definitiva, sob o n.o 18.812 - fls . 238 Livro 3-AL do 
Cartório do 1.0 Ogício de Barra do Gar~as. Declarada no 
INCRA - Instituto Nacional de Colonizagao e Reforma Agrá
ria sob o n.o 906. 042 . 887-9. 

Demos nome a área de Fazenda Gameleira, isto porque, 
havia urna grande árvore dessa espécie no local escolhido 
para sede. 

Tém início as atividades agrícolas e pecuária. No dia 
12.08 . 74, firmamos com o Banco do Brasil S/A. - agencia 
de Barra do Gargas, nosso primeiro contrato sob o n.º EPI 
74/ 184 - orientados pela ACARMAT, e administrada por 
Miguez. Tal contrato, no valor de CR$ 183 . 500,00 ( cento e 
oitenta e trés mil e quinhentos cruzeiros) , para aquisi~áo de 
bovinos e construgóes e melhoramentos diversos, a saber: 
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- 04 (quatro touros da ra~a Nelore ou 
Gir de 3 a 5 anos de idade . . . . . . CR$ 20. 000,00 

- 100 (cem) vacas de média mesti~a-
gem zebuina de 3 a 5 anos de idade CR$ 100. 000,00 

- construºªº de um curral com 75 
lances de 2 metros . . . . . . . . . . . . . . . CR$ 7 . 500 ,00 

- constru~áo de um tronco com 15 
lances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CR$ 4. 500,00 

- constru~áo de 5 cochos · cobertos de 
telhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CR$ 5. 000,00 

- constru~áo de um bezerreiro com 
30 m2 . ............ . .. . ... .. ..... CR$ 4.500,00 

- construºªº de ~ quilómetros de 
cercas divisórias com posteamento 
de 2,20 a 2,20 metros dé 3 fios ... CR$ 42 . 000,00 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CR$ 183. 500,00 
Em 13 .09 .74, o contrato n.o EPI 74/ 203, destinado a 

saber: 
- aquisiºªº de 03 (tres) juntas de 

bois de carro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CR$ 18 . 000 ,00 
Em 21 . 01. 75, o contrato n.o EPC 75/ 29, destinado a aqui-

sic:;ao de insumos modernos a saber : 

--- 20 sacos de sal mineral .. ... . ... . CR$ 
- 24 tubos de lepecid . . . . . . . . . . . . . . CR$ 
- 24 frascos de ripercol . . . . . . . . . . . . CR$ 
- 10 frascos de vitamina ADE . . . . . . CR$ 
- 02 caixas de quemisulfan . . . . . . . . . CR$ 
- 02 caixas de terramicina . . . . . . . . . . CR$ 

WTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CR$ 

2.600,00 
600,00 
710,00 
350,00 
240,00 
4QO,OO 

4 .900,00 

Em 16 . 05. 75, o contrato n.º EPI , 75/ 61, para melhora
mentos das explora~óes pastoris a saber: 

- Desmata.mento de 24 hectares para 
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forma~áo de pastagens . . . . . . . . . . . CR$ 11. 500,00 
Ressalte-se que em todos os contratos há a seguinte 

cláusula: 
"Para todos os fins de direito, o imóvel hipotecado com 

todas as suas benfeitorias e maquinismos, inclusive aquelps a 
que se destina o presente financiamento, fica avallado pelas 
importancias atribuidas a cada unidade ou conjunto, no 
valor total de Cr$ 296.700,00, sendo Cr$ 233.200,00 o valor 
das terras e Cr$ 63.500,00 o valor das benfeitorias a que se 
destina o presente financiamento". 
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Meses após a liberac;;áo das .verbas, comec;;am as constru
ººes previstas, de acordo com determina~áo e exigencia con
tratuais com o Banco do Brasil. · 

Os levantamentos perimetrais da área sao confecciona
dos, de conformidade coma documentagáo, em seus rumos e 
graus. . ~ 

Nesse exato momento, os missionários, padres Rodolfo e 
Gon~alo, instigam os índios, levando-os pessoalmente até o 
local do levantamento, como intuito de tumultuaremos tra
balhos e, criarem desavenc;;as, provocando a discórdia entre 
os índios e fazendeiros. ( *) Consoante, declara~óes expres
sas do topógrafo e de seu auxiliar, expon do: 

( ')!:) Oli veira, Plinio Correa - in TribaUsmo Indígena - págs. 
111/ 112 - Editora Vera Cruz Ltda. - Sao Paulo. "Declara9fi,o da 
Comissao Pastoral da Terra (ligada a linha 3 da CNBB) a propósito 
dos acontecimentos de l\Ieruri (MT) : 

"Precisamos colaborar para que os camponeses sem terra ou 
com pouca terra, que sao mais de 11 milhóes de famílias, descubram 
que a causa dos índios, na Iuta pela defesa de sua terra, é a sua 
causa. Eles t ambém, t em direito a terra, precisam conquistá-Ia. O ini
migo é o mesmo : o dinheiro que compra as terras, os poucos ricos que 
cada dia t ém mais terra. Precisamos evitar que os camponeses sejam 
usados pelos fazendeiros para tirar a terra dos indios. O correto é 
que os camponeses exijam que aterra, na máo de táo poneos proprie
tários, sej a distribuida com. j usti~a" (doc. 27, pp. 3-4) . 

"0 tópico sustenta. de modo impllcito a tese comunista de que o 
contrato de trabalho e o regime de assalariado si.o intrlnsecamente 
in justos, e que o t rabalhador rural só náo é vitima de lnjusti~a quando 
é dono da terra na qual trabalha. De onde é um dlreito dos campo
neses "exigir" a distribui~áo da terra. 

E este "direito" é o ponto de partida para t oda urna reboldrosa 
agrária no Pais. Nesta reboldrosa devem empenhar-se tanto 01 
índloa quantos os posseiros". 
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"Que no mes de outubro de 1974, estava fazen
do o levantamento da linha do córrego "Boquei
raozinho", distante 500 metros da Cabeceira da 
Saudade local pertencente ao Sr. José Antonio 
Guedes Miguez, quando fomos abordados pelos pa
dres Rodolfo e Gon~alo esse último, inclusive, por
tanto arma de fogo, e, mais 06 (seis) índios Bororó 
também devidamente armados. 

Após exibir-lhes a documenta~ao da terra o 
padre Gon~alo perguntou ao chefe dos índios se 
eles nao iam defender suas terras, dizendo que ali 
também era terras dos indios. 

Por ·ser verdade, firmamos a presente declara
~ao, que assinamos". 

LANDOLFO VILELA GARCIA 
JORGE RODRIGUES DA SILVA 

(firma reconhecida) 

Desde entao, acabou-se o sossego do Miguez. Por qual
quer motivo era intimado pela Polícia Federal ou pela FUNAI 
- Funda~ao Nacional do índio, de Cuiabá. 

Lá ia Miguez, viajando 550 quilómetros (estrada de 
terra), para atender ao Diretor daquela Divisao, ou, ao Sr. 
Gerson, Delegado da 5.ª DR - Funai. Muitas vezes até sem 
dinheiro tinha que ir, pois caso contrário incorreria em crime 
de desobediencia. Tais intima~óes foram sucessivas como se 
seguem: 

("06 de dezembro de 1974) - A fim de eluci
dar problemas de interesse de Vossa Senhoria jun
to a FUNAI, solicito a fineza de comparecer a sede 
desta Delegacia, sito a rua Pedro Celestino, 301, 
nesta capital, até o dia 11 do corrente mes, impre
terivelmente. 

Esclare~o a Vossa Senhoria, que o nao atendi
mento, a presente intima~ao, Importará em iine· 
diata ado~:i\o de providencias julgadas imprecin· 
díveis, por parte desta Funda~ao junto as autori
dades constituidas, visando a Salvaguarda do Pa
trimonio da Uniáo. 

Certo do seu pronto acatamento a este· apelo, 
subscrevo-me," 

Atenciosamente. 
a) GERSON DA SILVA ALVES 

DEL. REG. 5.ª DR - FUNAI 

· Ora, o abuso deste delegado em intimar um cidadáo que 
está trabalhando, para fazer um~ viagem desta natureza, ou 
seja, 550 quilómetros - ainda alertado sobre a Salvaguarda 
do Patrimonio da Uniao. Que Patrimonio da Uniao? Desde 
quando propriedade privada, como o caso narrado nestes 
fatos, é Patrimonio da Uniao·? 

"(23 de dezembro de 1974) - intimado a com
parecer a Divisa.o de Policia Federal, as 08 horas 
do dia 27 de dezembro de 1974, afim de, como sus
peita, prestar esclarecimentos". 

No caso desta intima~ao, o arbitrio e o abuso vio além 
daquele mínimo que se pede em respeito a dignidade humana 
de um cidadao brasileiro que nao cometeu crime algum. Ir a 
Cuiabá, atender a urna intima~ao por suspeita e em espa~o 
de tempo de quatro dias. Era pretender ofender demais a 
personalidade e a dignidade das pessoas, dos fazendeiros que 
vizinhavam com os indios bororo. 

"(02 de julho de 1975) - intimado a compare
cer a Divisao de Polícia Federal, as 08 horas do 

' dia 07 de julho de 1975, afim de, como investigado, 
prestar esclarecimentos". 

41 



\ 

(neste caso somente cinco dias de prazo para pre. 
parar a Viagem) . 

"(21 de setembro de 1975) - intimado a com
parecer a Didivisao de Polícia Federal, as 15 ho
ras do dia 26 de setembro de 1975, afim de como 
interrogado, prestar esclarecimentos". 
(nesta intima~ao o prazo dado a Miguez, foi mais 
curto ainda, dois dias) . 

Há que se notar: todas as intima~oes eram urgentes e 
coercitivas. Agora, sair de Barra do Gar~as para Cuiabá, 
viajar 550 quilometros em estrada de terra, simplesmente 
para chegar lá e ouvir balelas daqueles órgaos, era um absur
do, um atentado aos princípios de liberdade, previstos em 
nossa legisla~o. Disse balelas, porque, em todas as vezes que 
Miguez esteve lá foi sem fundamento algum. A finalidade era 
pressioná-lo. Nunca resolveram nada. Tanto isso é verdade 
que se tivessem resolvido alguma coisa o evento de 15 de 
julho de 1976 - "CHACINA DO MERURI" - teria sido evi
tado. 

Geralmente as intima~oes eram motivadas pelos padres. 
Com a finalidade de amainar os saques provocados pelos 
indios, que furtavam reses das Fazendas ou mesmo des
truiam e até queimavam ranchos, ro~as e "mata-burros". 

Nio suportando mais tais viagens, Miguez, certa feita, 
enviou ao Delegado Santana, da Policía Federal, o seguinte 
telegrama: 
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"Frezado Senhor: 
"Recebi intima~áo dessa Delegacia de Policia 

para comparecer ai no dia 07 deste. 
Mas por motivo de ordem económica e pre

serva~áo do meu patrimonio, nao tenho condi~óes 
de comparecer. 

Solicito a possibilidade da vinda de um repre
sentante desse departamento, a fim de verificar os 
dano causados pelos indios e padres, em minha 
propriedade no dia 03 do corren te". 

Barra do Gar~as, 04 de julho de 1975. 
JOSIJ ANTONIO GUEDES MIGUEZ. 

"Em Tempo: solicito ainda, resposta afirma
tiva ou negativa da presen~a do representante". 
(a resposta nunca foi dada) . 

Numa dessas vezes encontrava-me em Barra do Garc:;as, 
coincidindo minha estada ~com a intima~ao da Polícia Federal 
de Cuiabá. Fui até lá, em companhia do Miguez. Conversamos 
com o Delegado Santana, com o Sr. Gerson e com um asses
sor jurídico da FUNAI, que estava presente, nao nos deram 
chance de diálogo. Ouvimos lá, naquele dia, muitas asneiras 
contadas pelas tres autoriruides. Em dado momento, com 
urna piada do assessor da FUNAI, Miguez exacerbou-se um 
pouco. Houve até amea~a de prisáo, feita pelo Delegado San
tana. Pergunta-se, por que prender um fazendeiro? Este nao 
falou nada, sequer teve chanche de falar. Era o regime ·do 
arbitrio que imperava. Aquele regime, onde só quem pode 
falar é a autoridade ! 

Esta foi a piada que irritou Miguez. Disse o assessor da 
FUNAI: "as terras de voces é área de perambul~áo dos 
índios bororo. Eles tem o "animus" de posse daquela área 
toda". 

Se isto prevalecesse como verdade, ou seja, o que falou 
aquele assessor, poderiamos dizer que o ''Vale do Anhanga
baú" em Sao Paulo, ou a "Praia de Ipanema" no Rio, deviam 
também ser área de perambula~áo de ihdios, porque lá tam
bém já foi habitado por eles, e, assim tem o "animus" de pos-
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suir aqueles longradouros. Note-se, o que foi dito pelo assessor 
da FUNAI e o Estatuto do Indio, identificam-se comos prin
cídios adotados pelos missionários, de conformidade com 
"Declara~áo do CIMI - Conselho Indigenista Missionário" 
que afirma ( •) : 

<•> (Ob. cit. pág, 109). "0 índio americano é o único e verda
deiro senhor das terras". 

"É comum se ouvir dizer que, por se constituirem em pouco mais 
de 0,1 % da popula~ao do país, os índios brasileiros "nao terlam neces
sid'ade de tanta terra". "Quem assim pensa se esquece de que o índlo 
foi o primeiro habitante das Américas. Como concluiu o Parlamento 
tndio Americano do Cone Sul, reunido em San Bernardlno, Para
guai, em outubro de 1974, o índio americana é o dono ~enar da 
terra; a terra é do índio. O índio é a própria terra. O índio é o dono 
da terra, com titulos de propriedade ou sem eles (d'oc. 26, p. 560). 

"Tao intensos e restritivos em rela~ao a propriedade individual, 
os novos missionários chegam ao fanatismo ao afirmar aqul, de modo 
mais irrestrito e absoluto, a propriedade coletiva das tribos sobre as 
zonas em que vivem. Assim, o indio americano lhes parece o único e 
verd'adeiro senhor das terras". 
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. ~ IV 

AS DEN(JNCIAS. OU DE COMO 

OBOVER NO MOLHADO 
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A partir dos atos de violencia pratiGados pelos índios, de 
comum acordo comos padres e aplaudidos pela FUNAI e 
Polícia Federal de Cuiabá, Miguez desesperado coma guerra 
fria imposta por eles, desencadeou uma série exaustiva de 
denúncias para todas as autoridades deste país . . -

Com isto, passo ao mérito deste trabalho. Transcrevendo 
todos os documentos, quais sejam - requerimentos, intima
g6es, telegramas, peti~oes, recursos etc. 

. Os documentos aqui transcritos sao autenticas, confor
me foram redigidos, isto para nao tirar-lhes a originalidade. 

Decorreram sete longos anos para ajuntar essa papelada 
e entao levar a público reivindica~oes que por si só eviden
ciam o quanto sofremos, Miguez e eu, nessa constante mara
tona de solicita~oes e clamores. 

Sabemos, ternos certeza até, que a partir deste título a 
leitura poderá nao ser agradável e talvez chegue mesmo ser 
cansativa, mas, os documentos aqui apresentados contam e 
fixam a história verdadeira, somente agora revelada. 

Perguntarao, por que somente agora, depois de tantos 
anos, publicá-los? 

Porque, em várias oportunidades tentamos faze-lo em 
vao. A censura nao permitia que se contasse a verdade ver
dadeira, ainda estávamos sob a égide do AI-5. 

' 
Felizmente, voltamos a democracia e entao por esse mo-

tivo e para que nós, Miguez e eu, paulistas de ~ascimento e 
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matogrossenses de cora~ao, pudessemos mostrar publica
mente que nao viemos ao Mato Grosso como invasores ou 
posseiros como fomos taxados mas, sim, com o único pro
pósito de, adquirindo um peda~o de terra, trabalhar e produ
zir, cooperando para a grandeza deste Estado e da Na~ao. 

OFICIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CAR-
NEIRO AO PRESIDENTE DA FUNAl:-

OF. N.o 115/74. 

Em 24 de setembro de 197 4. 

Da Camara Municipal de General Carneiro Estado de 
Mato Grosso 

Ao 
Sr. Dr. Coronel Presidente da 

FUNDAC.A.O NACIONAL DO 1NDIO - FUNAI 

Aos vinte e quatro días do mes de setembro de 1974, a 
Camara Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Gros
so, reunida em sessao extraordinária, decidiu em plenário, 
levar ao conhecimento de V. Excia., o que se segue: 

:m absurda a pretensa.o dos Padres da Missao Salesiana, 
pretendendo ampliar a área que os tndios Boróros ocupam 
atualmente. 

Demograficamente, porque os Boróros, em número de 
aproximadamente 200 (duzentos), ocupam uma área supe
rior a 40. 000 ha. ( quarenta mil hectares) de terras e porque 
na área pretendida, englobando 18 ( dezoito) fazendas, há resi
dindo e trabalhando mais de 300 (trezentas) pessoas, com 
3 (tres) escalas instaladas e amparadas pela municipalidade. 

Economicamente, porque essas fazendas produzem, 
criam gado e riquezas para a regiao, sendo certo que os 
índios pouco ou nada cultivam em sua imensidao de terras, 
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nao podendo ter argumentos para aumentar sua área, CIUe 
já é suficientemente grande, ainda que venha a quadripicar 
de número em futuro bastante longínquo. 

Tanto é que os Padres da Missao Salesiana chegaram a 
arrendar parte dessas terras dos índios, e até a vender terras 
da própria missáo a terceiros. 

Socialmente porque se criaría um levante na regiao, com 
plenos direitos dos que possuem escrituras definitivas (que, 

,! :"' -

inclusive garantem dívidas por e~présticos junto ao Banco 
do Brasil S/ A. e Banco da Amazonia S/ A.) e títulos de posse 
fornecidos regularmente pelo Governo do Estado de Mato 
Grosso. . ' 

Porque os indios Boróros já. sao plenamente civilizados, 
sabendo ler, escrever e sendo até eleitores (em número _·de 
83 (oitenta e tres), podeildo, a exemplo do que já fazem 
muitos, prestar servi~os nas fazendas, ganhando o justo pre~o 
do seu trabalho. 

Mesmo porque, General Carneiro, sendo um pequeno mu
nicipio, luta com dificuldades, já tem dentro de sua área 
outra Colonia Indígena, a dos Xavantes, denominada Sangra
douro, e finalmente se tal se efetivar, trará prejuízos incal
culáveis para o municipio. 

Confiantes no alto espirito com que V. Exa. norteia e 
dirige os destinos desta progressiva na~ao e na expectativa 
de providencias no sentido de amparar nossos anseios, apro
veitamos a oportunidade para enviar-lhe os protestos de es
tima e respeito. 

Ass. FRANCISCO SANTOS DE OLIVEIRA 

ANTONIO RAMOS LEITE 

ARISTIDES MOTA 

ALVINO LELIS DA SILVA 
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REQUERIMENTO AO PRESIDENTE DA FUNAI SOLI· 
CITANDO AUTORIZ~(JAO PARA CONTINUAR CONSTRU· 
(JAO DE CERCAS - 10.12. 74. 

EXM·O. SR. PRESIDENTE 
DA FUNDACAO NACIONAL DO 1NDIO. 
Brasilia-DF. 

JOSÉ ANTONIO GUEDES MIGUEZ, brasileiro, casado, fa· 
zendeiro residente a rua Mato Grosso, n.0 46 na cidade . de 
Barrad¿ Gar~as-MT., vem mui respeitosamente pedir venia 
a v. Excia., para expor e requerer o seguinte: 

1.º) Que é proprietário, juntamente com seu irmáo 

José Mario Guedes Miguez, de 2 (duas) glebas de terras no 
município de General Carneiro, urna coma área de 663 ha, e 
outra com a área de 633 ha, num total de 1. 296 ha, conforme 
escritura lavrada as fls. 238 livro-3A"L" sob n.0 18.812, no Car
tório do l.º Ofício - Tabelionato e Registro Imobiliário da 
Comarca de Barra do Gar~as-MT., inscrito no INCRA sob o 
n.o 906. 042 . 002 . 887 (fotocópias anexas). 

2.º) Que em 22 . 08. 74, foi-lhes aberto um crédito no 
Banco do Brasil S/ A. - Agencia de Barra. do Gar~as-MT ., 
num total de CR$ 201. 000,00 {duzentos e um mil cruzeiros), 
para melhoramentos e investimentos na área acima descrita, 
inclusive a constru~áo de 24 Km de cerca de 3 fios, com pos
teamento de 2,20 m a 2,20 m, conforme CRPH N.0 EPI -
74. / 184 PROT. PEDRO e CRPH N.º PEI - 74/ 203 PROT. 
PEDRO. (fotocópias anexas). 

3 .o) Que ao completar 50 % da construc;ao da referida 
' cerca, correspondente 12 Km, trecho localizado na divisa 

com ter ras da Missáo Salesiana de Meruri, f oi embargada a 
construc;ao, ou melhor os servic;os, pelos Padres Salesianos e 
indios Boróros daquela Missao Salesiana, alegando os mes
mos que a divisa nao estava correta. 
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4.0) Que em 06 .12 . 74, foi intimado a comparecer na ci
dade de Cuiabá-MT., através de ofício n.0 531/5.ª DR/74 do 
Exmo. Sr. Delegado Regional da 5.ª DR-FUNAI, a fim de elu
cidar problema de meu interesse junto a FUNAI. 

5.0) Que em virtude do referido problema nao estar na 
alc;ada daquela Delegacia, vem requerer a V. Excia., se digne 
autorizar a continuac;ao da constru~ao da cerca ou encami':' 
nhar um técnico competente para · urna medi~áo na confron
ta~áo com as terras da Missao Salesiana, afim de que possa · 
cumprir com o contrato do Banco do Brasil S/ A, e , evitar 
que, a cria~io de gado, passe as terras da Missáo Salesiana, 
causando maiores problemas. 

N es tes termos 
Pede Deferimento. 
Barra do Gar~as-MT., 10 ·de dezembro de 1974. 
a) JOS~ ANTONIO GUEDES MIGUEZ - proprietário. 

ORIGINAL TRANSCRITO DA GRAV A(JAO DO INDIO 
BORóRO SR. JOS~ LUIZ CONHECIDO COMO LUIZ PARA· 
GUAIO - RESIDENTE NA COLóNIA DE MERURI - MIS
SAO SALESIANA - MUNIC1PIO DE GENERAL CARNEIRO. 

Neste relatório, o índio observa inicialmente que nao 
quer que o grupo escolar seja fechado, pois pretende educar 
seus filhos. 

Critica o termo "invasores", obviamente usado pelos pa
dres de Meruri. 

Dizque os fazendeiros sao seus amigos. Denuncia a ven
da de terras feitas pelos ántigos padres da Missáo. 

Confirma a posi~áo tomada de que eles pretendem wis 
500 hectares, mas que seja escriturado e titulado em nome 
dos Bororo. 

Diz que os padres por si só, nao tem condi~oos de sus
tentá-los. 
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Denuncia que passam fome, que trabalham para ganhar 
wn cartaozinho que nao vale nada. Esta acusa~o, também 
foi feita por Rondon em 1911, conforme o leitor irá ver mais 
adiante. 

Enfim, é um documento importantíssimo pois o próprio 
indio com suas palavras, narra as denúncias. 

OBS: este documento nao foi transcrito em sua totalida
de por ser extenso demais. 

"Esse grupos é um grupo que servia pra nóis e serve e 
eu nao quero que sege fechado que eu tenho meus fllhos pra 
educa proque eu confio muito no Govemo Federal emboras 
muitas vezes fui sonegado pela aula das minha crian~a, entao 
me acha que este grupo posso qualificar a minhas crian~a 
uma posf~ao de amanhao eles compreender, e ser homens 
entao senhoras de grandes capacldade. 

Eu quero falá isso pro sinho a palavra de invasores eu 
índio nao tenho coragem de falar de terra invasores, que os 
branco invadia a terra nao sinho. Si trouxer esses homem 
aqui a nossa presen~a e todo essas comunidade os índio 
ficará com vergonha proque todo eles nao sio invasores 
todo eles tem o direito dos antigos Padres as demarca~áo: 
todo eles trabalharam todo eles cooperaram pra Missáo 
Salesiana. Vários terras foram dada, vários terra foram ven
dida. Essa frase de invasores num cabe nesse ponto SO Pre
sidente e esse que eu queria dizer pro sinho nao só aqui 
falando aqui pro sinho ouvi mais queria em ponto de ver o 
sinho entender eu tenho em minha companhia uns 10 indios 
pra pode prevalecer a presenga do senhor essas palavras, 
que estou dizendo. ~ uma palavra pesada, nao esses homem 
nao entraram como invasores, os antigos Padres tomo repe
tir, antigos Padres venderam, deram essas área de terra, jus
tamente essas tetta nóis nao ternos preocupado po.. isso nóis 
somo homem que nao temo terra, temo nao é que nos temo 
preocupado com urna coisa que nao é nosso. 
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Eu credito que com essas palavra a cerca de acumula, 
apazigua de urna parte e de outra. Entao essa é a minha men
sage que eu quero dizer. So Presidente eu quero que cadas
tra a terra mais essa t_erra que nao atinge os fazendeiros. 
Eu quero nao é pra mim mais pro companheiro o cadas· 
tramento nao grandes coisa a menos uns 500 hecta:res de 
terra mas que sege escriturada que sege titulada, legalizada a 
minhas mao e na mao de todos os interessados Bororos que 
trabalha fazer progresso pra o Governo Federal. 

Podemo muito bem financia o que mexe no Banco pra 
faze um grande progresso, mais até nessa época eu reconhe
go que nois nao somo dono de nada. Tiro pro mim, houve 
contratempo foi sonegad~~ a terra pra mim como tanto duas 
veiz, é pesado sinho Presidente essas palavra porque é urna 
palavra que eu nao posso dize que é mentira, e um pobre 
como eu, eu devo fala urna grande verdade, urn pobre como 
eu se sonegado a terra pra mim, nao se dono de nada, me 
faze como urna crianga eu acharia que no meu intendimento 
se tivesse uma pessoa onde encostasse eu era um homem 
de faze progresso proque ainda estou novo e posso muito 
bem faze grandes progresso de ajuda pra essa grande revo
lu~ao pra o Governo Federal. Entao eu queixo como todos 
queixam eu tive de partida para Brasília, justamente sabe se 
os índios era protegidos proque até essa época eu considero 
que nao tenho prote~ao, digo isto e provo nao tenho prote
~ao, até essa época a prote~ao minha é a providencia divina e 
a segunda os amigos fazendeiro nao que eu vou homenagea 
eles, nao, proque se eu for rompe a frente de qualquer fazen
deiro eles me ajuda, eles me socorre, eles me coopera. 

Sim prossigo fazendo essas palavra: Se é a ponto dos 
faZiendeiros arretira, desapropria desse serta.o os Padres nio 

é possível de sustenta os próprios ínf;lios Bororo. Eu pra 
mim eu penso que isto é urna revolu~ao, nao só revolu~áo 
de guerra, mais seria urna revolu~ao, um crise ~e fome geral 
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que todo ficam preocupado com urna coisa que é inútil e 
verá o passamento de forne como tal qual o nossos índios 
passa fome. 

Tal qual eles pode nega, mas tem eu aqui pra provar por 
eles urna verdade, porque de tao bom que eles ése acovarda 
a si mesmo, proque foi urna maneira muito exprimida muito 
cativa os indios. 

Isso em digo proque já falei a presen~a desses diretores, 
desses Salesianos a tal qual eles achou ruim de falar essas 
coisas, mais tal qual pobre do índio vai rompe dia marcado, 
vol ta a sua casa ve a crian~a chorando de fome, nao tem o 
que pagar pra come no dia da manha. Como é que é que esses 
homem pode faze progresso, como é que esse homem pode 
trata de faze urna abertura, é duro Governo, é duro. 

E preciso de entende essas palavra que eu to dizendo é 
duro porque eu que sei o regime daqui de dentro como a 
palma da minha mao. É muito impossivel eu relatar isso pú
blico que isto é muito urna coisa que eu acharia muito im
possivel. ~ isso que eu digo, as minhas palavra seja ouvida 
acreditada, porque o que to dizendo é a pura verdade. 

Tenho dó dos meus probres Bororo. Vários deles vio 
trabalha ganhando seus cartaozinhos, peda~o de papel que 
que nao vale nada, nem proprio ai mesmo na diretorla nao 
vale nada. O indio precisa de compra alguma coisa fóra nao 
tem o dinheiro: quando aparece o dinheiro bom, quer dizer 
o dinheiro nacional, ele é vestigado feito um assassino, feito 
um bandido procura onde arranjo aquele dinheiro. Ora seu 
Governo isto é coisa muito. . . prá mim eu acho absurda essa 
época desse tempo esse povo vem olhando nóis, nóls deveria 

, ser homem independente e desenvolvido ajudando faze o pro· 
gresso, nao era preciso de ninguém esta preocupado com o 
índio Bororo. E esta época que nos tamos se conseguir como 
eu estou pensando de nos recebe os títulos das terras, o ca
dastramento como pe~o pro sinho pra acaba essas misaras, 
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pra caba essas imposi\!aO nos mesmos somo homem que 
vamo trabalha pra sustento de nossa vida, e pelo o sustento 
do povo brasileiro. 

Porque digo isso que eu vivo independente sou um pobre 
índio nao trabalha, com sombra de ninguém, eu trabalho 
com a divina providencia, toco a minha vida independente 
e socorrendo, trabalhando sendo honesto nos meus negó
cios. E assim queria que todos fossem minha triba Bororo 
pro urna grande liberta~ao. Nao fazendo a revolu~ao própria 
ca ti va; antigamente os preto pra ser libertado fozeram urna 
grande frente, urna grande revolu(!ao, justamente boje foram 
libertado. Eu considero que nesta época nao podia ser mais 
escravo de seu ninguém, ,J?recisaria nos ajudar o progresso 
do Brasil. 

E demais vai consegui fala aqui meu sogro que traba
lhou doze anos na chefia, justamente ele é velho esgotado 
tá trabalhando a ponto de ganha o sustento do pao, e susten
to da manha, justamente ele vai informar as minhas pala
vra em seguimento. 

t: justamente o que Luiz Paraguaio que tá dizendo é pura 
toda verdade, eu confirmo tudo que ele tá dizendo que ele 
tá falando. Barra do Gar~as, 15 de dezembro de 1974. 

OBS: esta transcri~ao está assinada e com firma reco
nhecida, conforme o original em poder do autor. 

REQUERIMENTO AO DELEGADO REGIONAL DE PO· 
LICIA DE BARRA DO GAR-OAS - 24 .12. 74. 

Exmo. Sr. Dr. Delegado Regional de Polícia de Barra do 
Gar~as-MT. 

JO~ ANTONIO GUEDES MIGUEZ, brasileiro, casado, 
pecuarista, residente e domiciliado nesta cidade de Barra do 
Gar~as, Estado de Mato Grosso, vem com o devido respeito 
a presen~a de V. Exa. a presentar queixa:crlme, contra o 
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Padre Diretor da Colonia Salesiana denominada "MERURI", 
na pessoa do Padre RODOLFO LUNKENBEIN, pelos fatos 
que passa a expor: 

1 - Que o requerente é legitimo proprietário de urna 
gleba de terras, pastais e lavradias, situada nesta Comarca 
de Barra do Gar~as, Estado de Mato Grosso e no Município 
de General Carneiro, devidamente Transcrita no Registro 
Imobiliário desta Comarca, sob o n.0 18.812 as fls. 238 do 
Livro n.0 3-AL. 

2 - Que a referida gleba, segundo os dirigentes daque
la Colonia, seus limites, por um de seus lados, faz divisa 
com suas terras, o que nao consta na Transcri~ao, constan
do sim, como terras devolutas. 

3 - Que mesmo fazendo divisas com suas terras, nao 
vem o imóvel fazer confusa.o de limites, pois sua confron
ta~ao, por aquele lado é muito bem delimitado por divisas 
naturais, conforme consta na planta e transcri~ao. 

Que apesar disso, vem o réu causando sérias pertur
ba~oes ao requerente sobre questoes de limites e, o que é 
pior, achando-se o requerente viajando, o Padre Diretor ou 
algum preposto seu, invadiu a sua propriedade e sem nenhu
ma ordem do requerente, apanhou vários animais do reque
rente, tais como: seis bois de carro e alguns cavalares os 
quais foram levados para suas terras e encurralados nos 
currais do réu. 

4 - Diante das razoes apresentadas, o réu agindo desta 
maneira, causará sérios prejuízos ao requerente, urna vez 
que esse gado é financiado e o requerente tem pesados com
promissos com o Banco do Brasil S/ A., pelo que deverá 
prestar contas urna a urna. 

Assim exposto, vem mui respeitosamente a presen~ 
de V. Exa., requerer as providencias cabiveis ao caso, culini
nando com Intima~ao do réu, no sentido de que seja lhe 
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devolvido os animais e punido os culpados, na forma da 
Lei. 

Termos em que pede deferimento. 

e WSTl{'JA 

Barra do Gar~as, 24 de dezembro de 1974. 

a) J~ ANWNIO GUEDES MIGUEZ 

ORDEM DE SERVl{JO AO INVESTIGAOOR JANUARIO 
CAVALCANTE ROCHA - 24.12 .. 74. 

ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE SEGURAN~A PúBLICA 
DELEGACIA GERAL DE POLtCIA 
DELEGACIA REGIONAL DE POLtCIA DE BARRA DO 

GAR!CAS-MT. 

ORDEM DE SERVIQO 

Sr. Encarregado dos investigadores. 
Deveis determinar providencias no sentido de deslocar 

desta cidade para a COLONIA INDtGENA DE MERURI, Mu
nicipio de General Cameiro, o investigador de polícia JA
NUARIO CAV ALCANTE ROCHA, com a finalidade de tomar 
providencias de atender QUEIXA-CRIME apresentada por 
JOS:m ANTONIO GUEDES MIGUEZ, contra o PE. RODOL
FO LUNKENBEIN, Diretor daquela Colonia Indígena. 

Br. do Gar~as, 24/ 12/74. 

a) LOURIV AL MOREIRA DA MATA 

Diretor da 10.ª CIRETRAN 
Resp./Exp. Del. Reg. Pol. 
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INTIMA9A.0 DA DELEGACIA DE POLiCIA DE BARRA 
DO GAR(}AS AO DIRETOR DA COLONIA INDlGENA DO 
MERURI - 25.12 . 74. 

ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE SEGURANCA PúBLICA 
DELEGACIA GERAL DE POUCIA 
Delegacia de Polícia de Barra do Gar~as-MT. 
Ao S.r. RODOLRO LUNKENBEIN 
Rua COLóNIA INDÍGENA DO MERURI - M. GENE

RAL CARNEIRO-MT. 
Barra do Gar~as-MT., 25 de dezembro de 1974. 
De ordem do Sr. LOURIVAL MOREIRA DA MATA -

DIRETOR DA 10.ª CIRETRAN. 
Delegado REGIONAL DE POLtCIA DE BARRA DO 

GARQAS - RESP. EXP. intimo-vos a comparecer a esta 
Delegacia a Rua Presidente Vargas n.0 17, no dia 26 de De
zembro de 1974, as 09:00 horas, a fim de prestardes Escla
recimentos de interesse a esta Autoridade Policial. 

a) DELEGADO DE PLANTA.O (ilegível) 

RELATóRIO DO INVESTIGADOR JANUARIO CAVAL
CANTE ROCHA AO DELEGADO REGIONAL DE POLICIA 
DE BARRA DO Gi\R9AS. 
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RELATóRIO 

Barra do Gar~as, 26 de Dezembro de 1974. 

Do Investigador de Polícia 

JANUARIO CA V ALCANTE ROCHA 

ªº 
DELEGADO REGIONAL DE POLtCIA DESTA 

Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa. o relatório 
da referida ordem de servi~o, autorizado pelo Exmo. Sr. 
Lourival Moreira da :M:ata DD. Diretor da 10.ª Ciretran resp./ 
pelo expediente da Del. Reg. de Poi. Cheguei no determinado 
lugar COLóNIA IND!GENA - MERURI, município de Gene-
ral Carneiro MT., as 14:30 horas do dia 25 pp. juntamente 
com o queixoso e entreguei ao Pe. Diretor Geral daqueia Co
lonia Indígena intimagao ao Del. Reg. de Poi. De posse da 
referida intima~ao o Pe. recusoU: a dar assinado a contra fé 
da mesma, cuja recusa tem como. testemunha SEBASTIA.O 
LUIZ BISPO, residente no entroncamento de Meruri, falou 
o Pe. que nao iria atender a intima~ao, porque Lourival Mo
reira da Mata DD. Diretor da 10.ª Ciretran, resp. pelo expe-. ~ 
diente desta Del. Reg. de Pol. nao tinha autoridade nenhuma 
e nem competencia para responder pela Del. Reg. Pol. e por 
isso o Pe. nao daria e nem teria satisfa~ao a dar em rela~ao 
a intima~ao.- O Investigador Januario perguntou ao Pe. se 
era ele o Diretor daquela Colonia respondeu de além de 
Diretor era ele Geral, perguntou o Invest. se o Pe. tinha co
nhecimento do Gado preso naquela Colonia disse que nao 
iria responsabilizar pela causa. o Pe. afirmou que o gado foi 
preso pelos índios Bororos e se o Invest. quizesse verificar 
o gado teria ele Investigador de ser acompanhado pelos 
indios e só iria em companhia do Pe. coisa que foi recusado 
pelo Pe. disse o Pe. que os indios cobrarla urna importan· 
cia de CR$ 300,00 (trezentos cruzeiros) pela estadía do gado, 
foi no momento que o Investigador pediu se o Pe. assinaria 
o recibo dando quita~ao da soma pedida segundo o Pe. ai 
entao o Pe. recusou em assinar o recibo porque tinha sido 
os Indios que prenderam o gado (6) seis reses o total apre.en
dido pelos indios. Disse o Pe. que sabia ser respons¡vel pelos 
atos dos tndios tendo também conhecimento da prisao do 
Gado, disse o Pe. que isso seria problema da Justi~a, mais 
o gado estava preso, estava? disse o Pe. que tal problema 
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teria que ser resolvido em CUIABÁ e náo aqui na Barra do 
Gar~as onde a Justi~a nao era competente para resolver as
sunto de Indios. 

Certo que por mim f oi fielmente cumprida, a ordem de 
servi~o. 

Atenciosamente. 

a) JANUARIO CAVALCANTE ROCHA 

(INVESTIGADOR DELREPOL) 

SOLICITA~A.O AO PRESIDENTE GEISEL PELO INDIO 
BORORO JOS~ LUIZ. 

Barra do Gar~as, 09 de janeiro de 1975. 

EXMO. SR. 
GAL. ERNESTO GAISEL 
PRESIDENTE DA REPúBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL 
BRASlLIA-DF. 

Eu, JOSÉ LUIZ (QUAREUARE) juntamente comos Srs. 
Henrique Alves (Atrouagaré) e Anoldino (Cugthereo) repre
sentando a tribo "BORORO" de Meruri, no município de Ge
neral Carneiro, em Mato Grosso, venho mui respeitosamente 
perante V. Exa. expor o seguinte: 

1.0 
- Nao é de nosso interesse o aumento da Reserva lndí· 

gena Meruri, onde vivemos a 75 anos em dependencia dos 
Padres sofrendo priva~oes, e sem campo de trabalho, MAS 
SIM: a divisao equitativa das terras em nome de cada uma 
de nossas familias. 

2.0 
- Por esta idealiza\!ªº precisa e lógica, os Padres corta

ram o f ornecimento dos mantimentos, raza o pela qual esta-
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mos passando necessidades já tendo até mesmo movidos 
por este fato, acontecido casos de doen~a devido a desnu· 
tri~ao. 

3.º - Por sermos CIDAD.AOS brasileiros, eleitores, com 
ideais pacíficos, convenientemente entrosados com a civill
za~ao, achamos sem condi~oes HUMANAS o sistema adotado 
pela FUN Al e Mlssoes como a nossa, pois chega a ser ~ 
CATIVEIRO. Queremos simplesmente liberdade de trabalho 
e apoio do governo sem intermediários. 

4.º - Caso nao seja possível esta divisáo aqui mesmo no 
Meruri, estamos dispostos a mudarmos para as terras, em 
nosso nome do "Posto Farias Barbosa" em Rondon6polis
MT ., com dez mil hectares de área, para vivermos 1á em 
maior integra~ao e, acima de tudó, nosso ideal de Povo Bra-
sileiro. 

Confiantes no seu Objetivo pacífico, assim como, da aten
gao que tem dispensado aos Indígenas fazemos nosso apelo 
a V. Exa. subscrevendOcllOS. 

a) JOS~ LUIZ (quareuare) 
a) HENRIQUE ALVES (atrouagare) 
a) ANOLDINO ( cugthaereo) - firmas reconhecidas 

A(lA.O REIVINDICATóRIA PROPOSTA CONTRA A 
l\USSAO SALESIANA - 13 . 01 . 75. 

Exmo. Sr. Dr. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE 
BARRA DO GAR~AS-MT. 

JOSÉ ANTONIO GUEDE MIGUEZ e s/mulher ERONI
ZA SILVA MIGUEZ, e, JOSÉ MARIO GUEDES MIGUEZ, 
brasileiros, casados, residentes neste município de Barra do 
Gar~as, Estado de Mato Grosso, propr,ietários da .Fazenda 
Gameleira no município de General Carneiro desta Comarca, 
vem como devido respeito e máximo acata~ent.o a presen~a 
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de V. Exa. ajuizar contra a MISS.A O SALESIANA DE ME
RURI, localizada no município de General Carneiro desta 
Comarca, a presente Agao de REIVINDICAº.A.O, assim o fa
zendo com base no Art. 524 do Código Civil em vigor e demais 
Iegislagoes, pelos motivos que passam a expor: 

OS FATOS 

1. - Que em 21 de maio de 197 4, via de Escritura Pú
blica de Compra e Venda, lavrada nas Notas do Cartório de 
1.° Ofício desta Comarca - fls. 83 do Livro n.o 32 - adqui
riu de Herondino Rodrigues Ribeiro, duas glebas de terras 
no município de General Carneiro, com a área total de 1 . 296 
has. sendo a primeiro com 663 has. e denominado "Tauba
té" e a segunda com 633 has. com o nome de "Rapadura", 
cujas glebas estao registradas no R. I. desta Comarca sob 
n.ºs 3. 549 do livro n.0 1. 911 do livro n.o 3-D, conforme faz 
prova a fotocópia da Escritura anexa (DOC. 02); 

2 . - Que pela Escritura acima, as duas glebas eram 
confinantes, passaram a formar um todo com a denomina
gao de Fazenda Gameleira e f oi devidamente Transcrita no 
R . 1. desta Comarca sob o n.0 18. 812-fls. 238 do livro n.o 
3-AL (DOC. 03); 

3 . - Que a gleba denominada "Rapadura" foi adquiri
da por Herondino Rodrigues Ribeiro ao Estado de Mato 
Grosso na data de 14 . 03. 57 e levada a Transcrigáo no R. 1. 
desta Comarca em 30. 07. 57 sob o n.0 1 . 977 com os seguin
tes limites e confrontag6es: "O primeiro MP num morro, 
frente a cabeceira da Rapadura, o 2.0 a 1.860 metros do l.º 
ao rumo de 68º30'SE, a margem direita e a 120 metros da 
barra de urna vertente da margem direita do Córrego Rapa
dura, cujo curso serve de limites em parte entre os dois mar
cos; o 3.0 que é comum com outro das terras de Sebastiao 
Balbino de Morais, a 3 .130 metros do 2 .. 0 ao rumo 31º30'SO, 
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a margem direita do córrego, digo, da Cabeceira do Córrego 
das Caba~as, o 4.0 a 3 .490 metros do 3.º ao rumo de 29000'NO, 
nas linhas divisórias das ditas terras de Sebastiao Balbino 
de Morais, a margem esquerda de urna cabeceira vertente do 
Córrego Borá. junto a Barra da Cabeceira do Desbarran
cado o qual serve de limites em parte entre o 3.º e o. 4.º e 
finalmente o 5.0 a 1 . 340 metros do 4.0 ao rumo de 48º00'NE, 
e a 820 metros do 1.0 ao rumo de 45°30'SE, por baixo da 
estrada do Rio das Mortes, e a 140 metros da margem es
querda da referida vertente do Córrego Borá, a qual serve 
de limites entre o 4.0 e o 5.0 como consta do memorial e 
planta - Conforme fazem provas a Certidao do R . I. e 
planta original do Estado em fotocópia (DOCS. 04 e 05) .; . ~ 

4 . - Que a gleba denominada "Taubaté" com a área de 
663 has. e 8.848 m2, foi também adquirida por Herondino 
Rodrigues Ribeiro ao Estado de Mato Grosso, em 25.07 .60 
e levada a registro no R. I. desta Comarca em 14 .. 09. 60 rece
bendo o n.0 3 .549-fls. 244 do Livro n.º 3-E, com os seguin
tes limites e conf ronta~oes: 

"O primeiro MP na mata, a 10 metros da barra de urna 
cabeceira na Cabeceira das Caba~as, nos limites das terras 
de Jerónimo Lepes da Silva, distante 1. 440 metros do 2.0 ao 
rumo de 81º00'NE, servindo de divisa natural entre o 1.0 e 2.0 

marcos, o Córrego das Cabagas, margem direita; o 3.º na 
mata, a 10 metros da barra da Cabeceira Ponte de terras ou 
Cabeceira da Saudade no Ribeirao Boqueiráo ou Boqueiráo
zinho, distante 2 . 250 metros do 2.º ao rumo de 72000'SE, 
servindo de divisa natural neste alinhamento a partir do 2.0 

marco urna linha seca limitando com terras de J eronimo 
Lopes da Silva, até a Cabeceira Ponte de Terra ou Cabeceira 
da Saudade por este abaixo margem esquerda até o 3.0 

marco; o 4.º marco a 120 metros do . Córrego Rapadura, 
margem direita, digo, nos limites das terras do lote rapadu
ra de propriedade do demarcante, distante 4 . 10~ metros do 
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3.º ao rumo de ou melhor em vários rumos e a 3 .130 metros 
do l.º ao rumo de 31º30'SW, servindo de divisa natural neste 
alinhamento a partir do 3.0 marco para o 4.0 até aos 1.406 
metros o Ribeirao Boqueirao ou Boqueiraozinho, margem di
reita e deste ao ponto de partida, digo, deste ponto até o 
marco 4.º o Córrego Rapadura, margem direita, tudo con
forme Título Definitivo - conforme faze.m pravas a certictao 
do R. I. e planta originária do Estado em f otocópia anexo 
(DOCS. 06 e 07); 

5. - Que os imóveis descritos estao declarados e quita
dos junto ao Instituto Nacional de Coloniza~ao e Reforma 
Agrária - INCRA - conforme recibo anexo (DOC. 8); 

6. - Que toda área f oi hipotecada ao Banco do Brasil 
S/ A. - agencia desta cidade, a fim da promo~ao de melho
ramentos e aquisi~áo de animais (DOC. 09); 

7. - Que a gleba denominada "Taubaté" identüicada 
minuciosamente no item quarto ( 4.0 ) foi invadida em parte, 
pela Missao Salesiana de Meruri, que mantém na margem do 
Córrego Rapadura, mais ou menos MEIO ALQUEIRE de 
pasto f armado e cercado por arame farpado e mais ou 
menos MEIA QUARTA de planta~ao de arroz, conforme plan
ta anexa (DOC. 10) localizando a invasao; 

8 . - Que a Missao, ora Ré, mantém a citada posse via 
de preposto seu, conhecido por "ODORIQUINHO", cujo nome 
verdadeiro os AA. desconhecem, pois foi-lhes negado pelo 
preposto, é de se salientar que o mesmo nao reside na in
vasao, e sim do outro lado do Córrego Rapadura cujas terras, 
segundo afirma~óes dos responsáveis pela Missao, lhes per
tencem; 

9 . - Que por diversas vezes, tentaram resolver o pro
blema via amigável, no entanto nada conseguiram, outro 
caminhao nao encontraram sen~o procurar o caminho ju .. 
dicial; 

10. - Que além da turba~ao que vem sofrendo em parte 
de suas terras, os AA. vem sofrendo sérios prejuízos, como 
foi o caso de aprisionamento de animais da fazenda pelos 
índios Bororos a manq.o dos Salesianos, que foi motivo de 
a~ao de Busca e Apreensao neste Juízo. 

RAZ-OES DE DIREITO 

O Código Civil em vigor, estabelece em seu Art. 524 o se
guinte: 

"A lei assegura ao proprietário o direito de usar., gozar 
e dispor de seus bens, e de reave-los do poder de quem 
injustamente os possua" 
CORREIA TELES, in Doutrina das A~óes - parágrafo 

68,, ensina o que se segue: 
"Reivindicar - é tirar o que é nosso das maos de quem 
injustamente o possui. Daí resulta que na A~ao de rei
vindica~ao deve o autor provar, indispensavelmente, o 
seu dominio, ou seja, o direito de propriedade sobre a 
coisa reivindicanda, com fundamento em justo titulo, ou 
expresso por contrato, ou derivado de direito de fami
lia, ou da posse prescritiva, ou de heran~a, ou da lei". 
1r: o mesmo ensinamento do Prof. BENTO DE FARIA, 
in "Rev. de Dir. vol. 123, pág. 71". 
"Ji: sabido que na reivindicatio, deve o autor provar o 
dominio da coisa individualizada, dando-lhe os sinais e, 
se se tratar de imóvel, as confronta~óes'' 
LAF AIETE - in "Direito das Coisas" parágrafo 82 n.0 

4, AFONSO FRAGA - in "Das A~óes de Reivindica~~s", 
cap. IX pág. 84. 

Pela documentacao acostada a inicial, verüica-se que os 
~ . 

AA. alegaram e provaram o dominio sobre a área reivindi-
canda1 dando-lhe os sin.ais característicos, co~fronta<;oes e 
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limites de toda a área e a localiza~ao exata da que se pede a 
reivindicac:;ao, com seu local estabelecido as margens do Cór
rego Rapadura e cercada por arame farpado tendo em seu 
interior planta<;ao de capim e arroz em área nao superior a 
UM ALQUEIRE sob a responsabilidade de ODORIQUINHO, 
preposto da MISS.A.O, logo, todos os requisitos estao prova
dos, assim deve ser julgada procedente a presente ac:;ao, em 
nome da Lei e da Justi<;a. 

O PEDIDO 

Diante das razoes apresentadas, requer a V. Exa. que 
determine a citagao da MISSAO SALESIANA DE MERURI, 
na pessoa de seu Diretor o padre RODOLFO LUNKENBEIN, 
cuja nacionalidade os AA. desconhecem, religioso, residente 
no local denominado "Meruri" no município de General 
Carneiro, desta Comarca de Barra do Gargas, Estado de 
Mato Grosso, para contestar a presente agao em todos os 
seus termos, querendo e podendo, no prazo legal de 15 ellas, 
sob pena dos efeitos da revelia e prosseguindo a agao nos 
demais tramites legais, seja a mesma julgada procedente a 
fim de ser devolvida a área ocupada indevidamente a seus 
verdadeiros donos, área esta já descrita anteriormente, e con
denada a Missao nas custas processuais, honorários advo
catícios na base legal de 20% sobre o valor da causa, perdas 
e danos e demais cominagóes legais. Protestam provar o ale
gado por todos os meios de pravas em direito admitidas por 
mais especiais que sejam, inclusive depoimento pessoal da 
Ré, sob pena de confesso, testemunhas oportunamente ar
roladas, além de perícias em tempo hábil indicada e desde 
já requerida. 

Termos em que pedem deferimento, dando a presente 
causa o valor de CR$ 10. 000,00. 

68 

Barra do Gar<;as, 13 de janeiro de 1975. 
ppjDr. DERCY GOMES D.A. SILVA 

CONTESTA:QA A A{1AO REIVINDICATORIA PRO:POS
TA CONTRA A MISSA.O SAT,ESIANA - 25.02.75. 

Exmo. Sr. Doutor · Juiz de Direito da Comarca de Barra 
do Gar~s. 

A MISSÁO SALESIANA DE MATO GROSSO, com sede 
na cidade de Campo Grande, por seu advogado, infra firma
do (m. j . d. n .1), Inscrito na OAB, Sec:;ao deste Estado, sob· o 
n.0 266, com escritório na Capital do Estado, na Rua 13 de 
Junho, n.o 2 .877, sala 8, onde recebe intimac:;óes, vem a pre
sen~a de V. Exa., dando-se por citada, nesta data, nos autos 
da A~ao Reivindicatória, que, por esse Juízo e Cartório do 
2.º Ofício, Jos:m ANTON19 GUEDES MIGUEZ e outros in
tentaram contra a MISSAO SALESIANA DE MERURI, pes
soa inexistente, expor para requerer o seguinte: 

1 . A requerente ocupa desde o final do século passado a 
área de terras, onde está loc~lizada a Colonia Indígena Sa
grado Cora<;ao de Jesus, no Meruri. As terras foram titu
ladas, em 1905 e mais tarde, em 1960. 

2. Naquele local, os salesianos dedicam-se a meritória obra 
de catequese e assistencia aos índios "bororo". 

3. Os autores pretendem reivindicar área dentro da Colo
nia, área habitada pelos índios. Segundo a Constitui~ao da 
República Federativa do Brasil, artigo 198, § 1.0 , ficaram de
claradas a nulidade e a extin<;ao dos efeitos jurídicos de qual
quer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse 
ou a ocupa~ao de terras habitadas pelos silvícolas, de ma
neira que as terras ocupadas pela Missao Salesiana perten
cem a Uniáo. A Missao está na posse direta, em razáo .da 
obra missionária desenvolvida entre os bororos, o domínio 
é da Uniao Federal. 

4. O artigo 70, do C. P. Civil determina a obrigatoriedade 
da denunciac:;ao da lide ao proprietário ou . possuidor indire-
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to, quando o réu, citado em nome próprio, exer~a a posse 
direta da coisa demandada. 

Pelo exposto, requer a cita~ao da UNIAO FEDERAL, 
na pessoa do Procurador da República, neste Estado, por 
precatória dirigida ao Juízo Federal, bem como, da mesma 
forma, a cita~ao da 5.ª Delegacia Regional da FUNAI, com 
sede em Cuiabá, a fim de que a a<;ao tenha prosseguimento 
contra elas. 

Termos em que 
Pede e espera deferimento. 
Cuiabá, 7 de fevereiro de 1975. 
De Cuiabá para Barra do Gar~as. 
ass.) JOSI:: VIDAL 

IMPUGNA(JAO A CONTESTA~A.O OFERECIDA PELA 
MISSAO SALESIANA EM 01 .04: .75. 

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Barra do 
Gar<;as-MT-

JOS~ ANTONIO GUEDES MIGUEZ, e Outros, pelo advo
gado infra assinado, qualificado nos autos n.0 1. 302/75 -
A<;ao de Reivindica<;ao que movem contra a Missao Salesia· 
na de Mato Grosso, também conhecida por Missao Salesiana 
de Meruri, em curso por este Juízo e Cartório do 2.º Ofício, 
vem com o devido respeito a presen~a de V. Exa. impugnar 
a contesta~ao de fls. 25/26 pelo seguinte: 

1 . - Afirma a Ré que a a~ao f oi intentada contra pessoa 
inexistente porque nao existe Missao Salesiana de Meruri 
e sim MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO, no entanto 
dando-se por citada nesta data (sic), foi copletada a rela~ao 
processual nos termos da lei; 

2 . - Afirma também que as terras origem do litígio 
foram ocupadas pela Missao desde o século passado, via da 
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Colonia Indígena SAGRADO CORAQAO DE JESUS e qU4' .. 
tais "terras", foram tituladas em 1905 e mais tarde em 1960"" 
(sic), sem contudo juntar nenhum comprovante de tais títu· 
los e nem indicar onde se encontram, logo, N.AO EXISTEM; 

3 . - Afirma ainda que os AA. querem reivindicar área 
dentro da Colonia em terra habitada pelos indios bqroros, 
nada também juntando de concreto, como sejam mapas de 
localiza~ao da colonia e da invasao dos AA, ao passo que 
estes comprovaram documentalmente a sua propriedade re
vestido de todas as formalidades legais - docs. de fls. 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 dos autos; 

4. - Afirma mais que a Constitui~ao da República em 
seu ·art. 198, § 1.º declarou.a nulidade e a extin~ao dos efeitos 
jurídicos de qualquer natureza quanto as terras habitadas 
pelos indios; 

5 . - Acontece que as terras em questao, nao consti
tuem, como nunca constituiram HABITAT dos índios nos 
termos da Constitui<;ao, tanto isso é verdade que o próprio 
padre JOS~ VICENTE CESAR - Presidente do Conselho 
Missionário Indigenista, afirmou em entrevista concedida ao 
Jornal do Brasil de 28 .12. 74 - 1.0 caderno - que o Governo 
Federal criaría a reserva de Meruri para os índios bororos, 
como seguinte sub-título: "PADRE ASSEGURA QUE BORO
ROS TEMO TERRAS", ora se constituisse habitat natural 
dos indios as terras em demanda nao haveria necessidade 
de reserva alguma, bastaría a pura· e simples demarca~ao, 
nos próprios termos da Constitui<;ao Federal; 

6 . - Que a reivindica<;ao pedida, como está caracteri· 
zada na documenta<;ao que instrue a inicial, se processa con
tra a Missao, que invadiu as terras dos AA. cercaram de 
arame plantaram lavouras e formaram pastos para o gado da 

• própria Missao, eis que aqueles índios nao possuem gado, 
e nem o trabalhador que executou os trabalhos percebeu 
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qualquer quantia dos índios e sim da Missao, logo quem 
está invadindo as terras é a Missao e nao os índios · 

' 
7. - Que nao tem cabimento a aplicagao do Art. 70, 

II do CPC, nao havendo proprietário ou possuidor indireto, 
eis que nenhuma prava foi juntada com a contestagao citada, 
o único e exclusivo proprietário era o Estado de Mato 
Grosso, que alienou a área a Herondino Rodrigues Ribeiro 
e este aos AA. assim, nao há que ser chamado a integrar a 
lide a UNIAO FEDERAL e muito menos a FUNAI, salvo 
melhor entendimento deste Juízo. 

Assim, requerem os AA. o prosseguimento da Aºªº nos 
termos da inicial com a rejeiºªº da contestagao nos termos 
propostos por falta de provas concretas, pois o direito nao 
admite divagag5es e afirma~5es abstratas, e sim pravas. 

Termos em que pedem deferimento 
Barra do Gargas, 01 de abril de 1975. 
pp/ Dr. DERCY GOMES DA SILVA - Advogado 

REQUERIMENTO kD JUIZ DE DIREITO DE BARRA 
DO GAR(JAS·MT. EM 19.06.75. 

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Barra do 
Gargas-MT. 

JOSÉ ANTONIO GUEDES MIGUEZ, brasileiro, casado, 
pecuarista, residente e domiciliado nesta cidade de Barra 
do Garºas, Estado de Mato Grosso, vem com o devido res
peito a presenºa de V. Exa. expor e ao final requerer o 
seguinte: 

1 - Que o requerente é proprietário de urna gleba de 
' terras pastais e lavradas, situada nesta Comarca, Município 

de General Carneiro, com a área de 1 . 296 has., devidamente 
registrada no Registro de Imóveis desta Comarca, sob o n.º 
18. 812 - fls. 238 do Livro n.O 3·AL. 

72 

2 - Que o requerente fez um financiamento no Banco 
do Brasil S.A. desta cidade, para derrubadas de 5 (cinco) 
alqueires de matos, c_om licenga, inclusive do IBDF, dentro 
dos limites de sua propriedade, cuja derrubada está emprei· 
tada ao Sr. Nicanor Nunes que se encontra no local com 
diversos homens em servigos, estando quase no final da em
preitada. 

3 - Que boje pelas vol tas das 8 :00 horas, foi o reque
rente surpreendido pela chegada· de seu empreiteiro, em sua 
residencia, trazendo notícias de que os Indios Bororos, ein 
companhia de Diretor das Miss5es de Merure, Pe. Rodolfo 
Lurikenbein, todos armados de armas de fogo, interpe
laram o empreiteiro e topos os homens em servigos, para 
que abandonassem os servigos, s_ob pena de sererr1 mortos, 
caso continuassem com os mesmos, que assim se expressou 
o Pe. Rodolfo: Caso fosse derrubado mais um pau, qualquer 
um dos indios presentes poderiam atirar em qualquer tra
balhador, que nada acontécerla. 

4 - Assim impedido ilegalmente, de continuar os seus 
servigos e de cumprir com os seus compromissos, para com 
o Banco do Brasil S.A. , vem a presenga de V. E·xa. solicitar 
providencias, no sentido de que nao seja o requerente tolhído 
em seu direito de uso e gozo de sua propriedade, direito esse, 
amparado pela Constituigao em vigor, artigo 153, § 22. 

B. do Gargas, 19 de junho de 1975. 
Termos em que. P. deferimento e Justi~a 

a) JO~ ANTONIO GUEDES MIGUEZ .. 

REQUERIMENTO AO C·DMANDANTE DO 58.0 BATA. 
LHA.O DE INFANTARIA - ARAGAR~AS-GO. ~I 20.06.75. 

' Exmo. Sr. Comandante do 58.º Batalhao de Infantaria 
Aragar~as-00. 
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JOS:m ANTONIO GUEDES MIGUEZ, brasileiro, casado, 
pecuarista, residente e domiciliado nesta cidade de Barr~ do 
Garc;as, Estado de Mato Grosso, vem com o devido respeito 
a presen<;a de V. Exa. expor e ao final requerer o seguinte: 

1. - Que é senhor e legítimo possuidor de urna gl~ba 
de terras no município de General Carneiro com a área de 
1.296 hectares no local denominado fazenda "Gameleira", 
devidamente transcrita no Registro Imobiliário da Comarca 
de Barra P,o Garc;as, sob o n.0 18 . 812 - fls. 238 do Livro-
3-AL; 

2 . - Que mantém alí criac;ao de gado e animais diver
sos, pastos formados e lavouras. Sendo que no corrente ano 
fez financiamento nao só para a aquisic;ao de gado, como 
também para plantac;óes de arroz e outros produtos, além 
da formac;ao de pastagens para o gado; 

3. - Que de alguns meses para cá, os índios bororos 
comandados pelos padres da Missao Salesiana de Meruri, 
vem perturbando os seus trabalhos, e, causando sérios pre
juízos com a matan<;a de gado e destruic;ao de lavouras; 

4 . - Que levou o fato a todas as autoridades da Co
marca, além de urna ac;ao judicial em andamento no Forum, 
também ao Delegado Regional de Polícia, como compro
vam a documentac;ao anexa; 

5 . - Como nenhuma providencia foi tomada, outro 
meio nao encontrou senao levar ao conhecimento de V. Exa. 
que representa na regiao o nosso Glorioso Exército Nacional 
a única instituic;ao neste País que ainda confiamos a fim de 
serem tomadas as medidas protecionistas em meu favor, sa
lientando que ontem além das constantes invasóes, atearam 
fogo na roc;ada financiada pelo Banco do Brasil danüicando 
toda a área e todo o meu patrimonio amealhado ao longo de 
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31 anos de idade, ficando ainda com a responsabilidade de 
liquidar os compromissos bancários. 

Assim, pec;o protec;ao. 

Barra do Garc;as, 20 de junho de 1975. 

a) JO~ ANTONIO GUEDES MIGUEZ 
TESTEMUNHAS: Nicanor Nunes 

Ivo Moreira 

ADITAMENTO AO REQUERJMENTO DIRIGIDO AO 

COMANDANTE DO 58.0 BATALHAO DE INFANTARIA -

ARAGAR¡(JAS-00. EM 21 . 06. 75. 

Ilmo. Sr. Comandante do 58.0 Batalhao de Infantaria 
ARAGARQAS-GO. 

Ilmo. Snr. 

Em aditamento ao requerimento datado de 20 do cor
rente, que dirigí a esse Comando, informo a V. Sa., que 
estive no local queimado pelos índios, acompanhado pelo 
fiscal do Banco do Brasil, Sr. EV ARISTO ROBERTO CRUZ, 
onde dentro de minha propriedade, aproximadamente a uns 
2 quilómetros do local do sinistro, deparamos como Pe. Gon
galo, que juntamente com oito índios estavam fazendo wna 
picada para demarcac;ao dentro da referida propriedade. 

Adianto ainda a V. Sa., que os índios arrancaram um 
Mata Burro e levaram todo o madeiramento para a Colonia, 
num caminhao de propriedade da Missao Salesiana e escla· 
rec;o que construi o referido Mata Burro, com o consenti
mento do Pe. Gonc;alo. 

Meus trabalhadores estao parados, com medo dos índios, 
• ten do em vista que f oram amea~ados de morte pelos Boro· 

ros, caso voltassem ao servi~o da ro~a. 
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Esperando ter trazido mais esclarecimentos a esse Co-
mando, sobre as perseguigóes que tenho sofrido, firmo-me, 

Atenciosamente. 

Barra do Gargas, 21 de junho de 1975. 

a) JOSE ANTONIO GUEDES ~DGUEZ 

REQUERIMENTO AO PRESIDENTE DO SINDICATO 
RURAL DE BARRA DO GAR{'AS-MT. EM 25. 06. 75. 

Exmo. Sr. Presidente do Sindicato Rural de Barra do 
Gargas-MT. 

Sr. Presidente. 

O infra assinado José Antonio Guedes· Miguez, proprie
tário de urna área de terras, situada no Município de Gene
ral Carneiro, registrada no R. Geral de Imóveis desta Co
marca sob n.º 18.812, cuja área faz divisa natural com a 
Missao Salesiana do Meruri, vem a presenga de v. Exa., 
expor o que segue: o requerente financiou a área em aprego 
coma Agéncia local do Banco do Brasil, para desmatamento 
e roga, tendo inclusive autorizagao do I. B. D .F. , nesta cida
de, acha-se impossibilitado de cumprir com o contrato feito 
com aquele estabelecimento bancário, em virtude de inva
soes arbitrárias, pelos índios bororos, maquiavelmente orien
tados pelos Missionários Rodolfo Lunkunbein e Pe. Gongalo, 
invasoes estas que tém impedido o requerente de fazer a der
rubada total prevista em seu contrato de financiamento. 

Nestas condi~5es o requerente solicita a interferéncia 
deste órgao de classe, junto ao Exmo. Sr. Presidente da 
FUNAI, no sentido de que o referido órgao se dirija aos repre
sentantes da Missao Salesiana do Meruri, para suspenderem as 
c~tadas invasoes, principalmente tendo em vista que os refe
ridos missionários estao exclusivamente usando os indios 
para defenderem os seus INTERESSES PARTICULARES, baja 
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vista que o Meruri é urna Missao sob diregao de Padres e 
nao urna reserva indígena criada pelo Governo Federal. Com 
tais atitudes, os Missionários vem colocando os indios em 
atrito constante com os Fazendeiros da regiao. O requerente 
j á fez inúmeras reclamagoes, inclusive ao Sr. Delegado Regio
nal de Polícia, ao Sr. Comandante do 58.0 Batalhao de Infan
taria do Exército, sediado em Aragargas, e ao Exmo. Sr. Dr. 
Juiz de Direito da Comarca, sem que até o momento, ne
nhuma providencia f oi tomada por quaisquer daquelas auto
ridades. Sendo a propriedade do requerente, perfeitamente 
legalizada, a qual consequentemente deveria estar protegida 
pelas autoridades bem como pela Constituigao Federal, ve-se 
pelas alegagóes acima, de maneira clara e insofismável, as 
atitudes condenáveis dos. ~Padres que dirigem os índios, os 
quais apezar de pacíficos estao séndo perversamente orien
tados por aqueles que deveriam ser religiosos antes de tudo. 
Junto a esse um xerox do requerimento ao Exmo. Sr. Juiz 
de Direito e aproveito a oportunidade para reiterar para 
serem tomadas as providencias cabíveis para o assunto. 

B. Gargas, 25/ 06/ 75. 

Atenciosamente. 

a) JOS'.FJ ANTONIO GUEDES MIGUEZ 

OBS: Esta petigao resultou em telegramas expedidos 
para as seguintes autoridades: 

MINISTRO DA AGRICULTURA; GENERAL IS
MARTH OLIVEIRA - FUNAI; MINISTRO DA 
JUSTICA; MI~STRO DO INTERIOR; MINISTRO 
DO EX:mRCITO; CASA MILITAR e CAS·A CIVIL. 

TEOR DO TELEGRAMA: 

BOROROS COLONIA MERURI VG INV ADEM E 
DEPREDAM PROPRIEDADES PARTICULARES 
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ALHEIAS COLONIA VG GRANDE TENSA.O PRO
PRIETARIOS PT PEDIMOS URGENTE INTER
CESS.AO JUNTO óRG.AO COMPETENTE PT SAU
DAº°ES PT 
a) SECRETARIO DO SINDICATO RURAL 

COMUNICA!ºAO AO BANCO DO BRASIL S/ A. - AG~-

CIA DE BARRA DO GAR;(JAS-MT. 

Barra do Garc;as-MT., 03 de julho de 1975. 

BANCO DO BRASIL S.A. 
Nesta 

Senhor Gerente. 

Venho a través desta, colocar V. Sa. a par do que está 
acontecendo dentro do meu imóvel rural localizado no vizi
nho município de General Carneiro (MT), onde estou im
plantando um projeto proterra, financiado por esse Banco, 
e formando urna lavoura e pastagem em 7 alqueires de 
4,84 ha. dos quais obtive nessa Agencia, empréstimos para 5. 

Estando minha fazenda localizada no lado da Colonia 
Indígena do Meruri, separada da mesma por divisa natural, 
pelo Córrego Rapadura, conforme mapa em anexo, venho 
sofrendo por parte dos índios Bororos, as mais absurdas 
press6es, colocando sempre em risco meus bens e patrimO
nio, sem que autoridades competentes tomem qualquer ati
tude que ponha fim nesse estado de coisas. 

Ontem, dia 2 de julho, os selvagens invadiram minha 
fazenda ateando f ogo na derrubada que ainda esta va em 
execuc;áo, para formac;áo da lavoura e pastagens, causando 
como prejuízo maior, a inutilizac;áo da área para qualquer 
tipo de cultura, em virtude da queima ser efetuada antes da 
época oportuna. Acredito mesmo, que os indios estariam 
sendo instruidos por terceiros na execuc;ao dessa selvageria, 
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pois sabiam perfeitamente que prejudicaria em 100% minhas 
pretensoes com relac;áo a cultura a ser preparada. Ainda 
mais, fazendo picadas dentro do meu imóvel com o intuito 
de fazer demarcac;áo desconexa e f ora de localizac;áo, amea
c;aram meus peoes com armas de fogo, queimando seus 
ranchos, destruindo tudo quanto a eles pertencia. 

Procurei o destacamento militar sediado em Aragarc;as 
(GO), através seu comandante, o qual nao deu soluc;áo ime
diata para o caso, apesar da extrema urgencia do mesmo, 
deixando-me a merce dos selvagen~ e quem sabe de terceiros 
interessados, agitadores, que manobram os bororos nessas 
depredac;oes organizadas. 

· Esta minha carta é . .para solicitar ao Banco do Brasil 
-s . A . , ao qual a minha fazenda _está Hipotecada, urna cola
borac;áo direta com autoridades da FUN Al, no sentido de 
me dar cobertura legal e me proteger de tais atos que só 
servem para envergonhar nossa N ac;áo. Doze anos de tra
balhos, e todas as minhas ecohomias estao lanc;adas na agro
pecuária, através dessa fazenda, e creio ser um ato de extre
ma justic;a, o total amparo a um cidadáo brasileiro, que 
sempre colocou os interesses da Pátria acima de tudo, a ati
tude enérgica desse conceituado Banco, nao só pelo interesse 
natural do seu crédito, mas pela manutenc;áo da paz, harmo
nia, dentro do esquema de Ordem e Progresso. 

Esses problemas vem acontecendo há muito tempo, dan
do-me muitos prejuizos. Benfeitorias construidas para colo
car o imóvel em real condic;ao de produc;áo sáo destruidas. 
Meu gado vem desaparecendo misteriosamente, e eu creio 
que mortos pelos bororos, servem para matar a fome desses 
indolentes e preguic;osos, que só estáo servindo no momento 
como instrumento de discórdia e intranquilidade. Parece-nos 
náo ser essa meta do nosso governo revolucionário de marc;o 

' de 64, já que há necessidade de fazer a integrac;áo do índio 
na sociedade, mas por urna maneira honesta e compensa-
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dora, e nao no ensinamento de atos de violencia, terrorismo 
e banditismo. O nosso governo que tanta atenºªº dá a agro
pecuária através linhas de crédito altamente promissoras, 
nao deve estar sabendo dessa participagao tao negativa dos 
nativos. É hora de mostrar a realidade dos fatos, e é por isso 
que venho solicitar a V. Sa. toda a atenºªº ao meu caso e de 
muitos dos meus vizinhos. Anexo documentos necessários 
para melhorar esclarecimentos, esperando urna justa ajuda, 
e para o que apresento minhas cordiais 

Saudagoes. 

as) JOSE ANTONIO GUEDES MIGUEZ 

TELEGRAl\IA ENVIADO A SUA EXCIA. PRESIDEN· 
TE GEISEL - 09 . 07. 75. 

EXCELENTISSIMO PRESIDENTE GEISEL 
Palácio da Alvorada 
Brasília-DF. 

URGENTE 

Indios Bororos vg Regiao Meruri vg Comarca Barra do 
Gargas Mato Grosso insuflados Padres Rodolfo e Gongalo 
causam intranquilidade social pt Invadiram várias proprie
dades e depredaram vg saqueando e incendiando pt Meu pre
juízo inclusive perante o Banco do Brasil Agencia local devi
do a depredaºªº vg incendio minha roga vg gado que mata
ram ascende cem mil cruzeiros pt Autoridades locais alega
ram faltar competencia resolver problema pt Solicito investi
gagoes S·ervigo Nacional de Informaºoes - SNI para confir
mar denúncia e demais providencias necessárias pt 

José Antonio Guedes Miguez pt Casa Rural pt Av. Minis
tro Joao Alberto n.0 79 pt Barra do Gar~as Mato Grosso pt 

Atenciosas Saudaº óes pt 
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TRATADO DE PAZ FIRMADO ENTRE O MIGEUZ -
PE. RODOLFO - INDIOS BOROROS - E AGENTES DA 
POLiCIA FEDERAL -:-- 25. 07. 75. 

T~RMO DE COMPRO MIS SO 

Pelo presente Termo de Compromisso, os tndios Bororo 
do Meruri, o Padre Rodolf o Lunkenbein, pela Missao Sale
siana e o Sr. José Antonio Guedes Miguez, proprietário da 
Fazenda Gameleira, após acordados entre sí, se comprome
tem a cumprir, comos termos do presente acordo, conforme 
vao descritos abaixo: 

1 - Com o objetivo de evitar o agravamento de atri
tos entre os indios Bororó ~de Meruri e a Fazenda Gameleira, 
de propriedade do Sr. José Antonio Guedes Miguez, ficam 
suspensas todas as atividades agrícolas, até urna solugao defi
nitiva por parte da FUNAI, nas terras em litigio nas Glebaas 
Taubaté e Rapadura pelo lado da Fazenda Gameleira incluin
do a totalidade da margem direita do Córrego Rapadura e o 
local conhecido como Cabeceira da Arara, considerado pelos 
índios Bororo como área indígena: exceto, em um alqueire, 
sito a margem direita do Córrego Rapadura, que deverá ser 
cercado de arame farpado, plantado e usufruido pelo pro
prietário da Fazenda Gameleira. 

2 - Flca esclarecido que a suspensao no presente caso, 
inclui o levantamento de qualquer benfeitoria no local, bem 
como derrubadas, planta~oes e constru~oes de cercas de qual· 
quer espécie, por qualquer das partes. 

3 - O rebanho bovino da Fazenda Gameleira que se 
encontra no local, terá livre movimentaºªº na regiao ora 
questionada. 

4 - O nao cumprimento de qualquer dos termos do 
presente acordo, acarretará a parte faltosa as medidas cabí
veis pelos órgáos competentes. 
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5 _ o presente termo entra em vigor a partir da data 
da assinatura. 

6 - Por estarem todas as partes acordadas entre sí, fir
mam o presente compromisso perantes as testemunhas abai
xo assinadas. 
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Meruri, 25 de julho de 1975. 

a) JO~ ANTONIO GUEDES MIGUEZ 
Proprietário Faz. Gameleira 

a) EUG:itNIO AIJE KUGURI 
Indio Bororo 

a) PE. RODOLFO LUNKENBEIN 
Diretor da Missao Salesiana 

a) EGIDIO RAUL RONDON 
tndio Bororo 

a) FREDERICO BARRETOS 
Indio Bororo 

a) PEDRO ALENCAR 
Indio Bororo 

TESTEMUNHAS: Dr. Messias Marques (Delegado da 
Polícia Federal - Cuiabá) ; Reginaldo 
Flores da Costa (Agente da Polícia Fe
deral) ; Nicodemos Assun~ao dos San
tos (Agente da Polícia Federal); Wil
son Pereira do Canto (Agente da Poli
cia Federal) . 

OBS: Este documento foi elaborado e corroborado coer
citivamente pelo Padre Rodolf o e elementos da Po
lícia Federal, inclusive um Delegado daquela Divi
sáo. Num ato de arbítrio a toda prova, vez que, 
limitaram as atividade de urna propriedade priva
da. Daí, dando para se vislumbrar como era con
duzida a causa do índio na regiáo do Meruri. Estes 

.. 

foram os antecedentes do Pe. Rodolfo Linkenbein, 
arbítrio, prepotencia e acima de tudo subversáo, 
jogava o índio contra o fazendeiro. 

TELEGRAMA AO DOUTOR MESSIAS MARQUF8 -
DELEGAD·O DA POL.íCIA FEDERAL EM CUIAM -
JULllO DE 1975. 

Dr. Messias Marques 
Delegado de Polícia Federal 
Cuiabá - Mato Grosso 

INDIOS BOROROS REGIA.O MERURIR QUEBRARAM 
TRATADO DE PAZ MATANDO GADO FAZENDA G~ 
LEIRA VG P~O INTERFERÉNCIA VOSSA SENHORIA PT 
SAUDA~ES PT 

Remt : José Antonio Guedes Miguez 
Av. Ministro Joao Alberto, n.0 79 

NOTICIA PUBLICADA NO J•DRNAL "O ESTADO DE 
SAO PAULO" DO DIA 29.07 . 7·5 - "FUNAI" CULPA MISSIO
NARIOS PEW ABANDONO DE íNDIOS". 

Da Sucursal e dos Correspondentes: 

O presidente da FUNAI, general Ismarth Araujo, culpou 
ontem o Conselho Indegenista Missionário - CIMI - e a 
Missáo Salesiana de Sao Marcos pelo abandono em que 
vivem os índios bororos e xavantes, declarando que os pos
seiros que ocupam a regiao em que vivem nio podem ser 
chamados de invasores, "pois quando os bororos e xav~ntes 
foram levados para essas terras, os fazendeiros já haviam se 
fixados na regiao". As afirmativas do general f oram feitas 
em Manaus, durante viagem de inspe~ao as frentes de atra
~ao dos índios Waimiris-atroaris. 

De acordo com o presidente da FUNAI, os índios bo
roros e ;Kavantes sao "insuflados a agir contr~ os faiendei-
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ros". Cabe a ·missao salesiana - afirmou - agir de maneira 
tática para evitar que os índios cumpram a amea~a feita há 
dias a FUNAI, quando prometeram matar todos os posseiros 
que nao abandonem suas terras. 

"Se por acaso ocorrer uma guerra entre os índios e os 
fazendeiros - declarou - a culpa poderá ser totalmente da 
missáo, que nao moveu uma pena para impedir que isso 
acontecesse". O general disse ainda que o Ministério do In
terior concordou em liberar 15 milhóes de cruzeiros para 
indenizar os fazendeiros da regiao, mas reconheceu que até 
agora, essa verba nao foi liberada. E, acrescentou, "isso pode 
criar problemas, pois os índios nao deverao esperar muito". 
(GRIFOS DO AUTOR). 

OBS: Essas afirma~óes do presidente da FUNAI, um ano 
antes do evento "CHACINA DO MERURI", nos 
levam a crer que aquele presidente, parece que 
quería e pretendia o resultado de um ano depois 
(15. 07. 756) . Como presidente de um órgao como 
a FUNAI, conhecedor dos problemas de Meruri, 
(isto ele confirmou neste artigo), nao podia e 
nem devia se omitir em tao graves problemas. 

CARTA AO SENHOR ELIAS RAYES - GERENTE DO 
BANCO DO BRASIL S/ A. - AGllNCIA DE BARRA DO 
GAR~AS - SOLICITANDO APOIO JUNTO AO GOVERNO 
FEDERAL. 

Barra do Gar~as, 12 de setembro de 1975. 
Ilmo. Sr. 
ELIAS RAYES 
DD. GERENTE DO BANCO DO BRASIL 
NESTA 
Prezado Senhor. 

REF - ASSUNTO DE MtrTUO INTERESSE: Tem a pre
sente a finalidade especial e precípua de levar ao conheci-

84 

mento de V. Sa., de que na qualidade de mutuário que sou 
do Banco do Brasil S/ A., encontro-me numa situa~ao bas
tante melindrosa, porque os índios Bororos, insuflados por 
falsos missionários, voltaram a atacar novamente minha 
fazenda matando mais gado, e, por conseguinte, dizimando 
parte dos bens financiados por essa casa de crédito. 

Diante do exposto, gostaria de contar com o beneplácido 
de V. Sa., no sentido de que tomassem providencias que solu
.cionasse, de uma vez por todas; a questao, evitando prejuí
zos e contratempos tao prejudiciais ao nosso maior objetivo, 
que também se identifica como do nosso Governo, a INTE· 
GRACA.O DA AMAZONIA. 

. Assim sendo, e acreditando que nao me faltará o apoio 
necessário, aguardo parecer dessa dire~ao dando ciencia de 
como ficará minha posi~áo junto ao Banco, urna vez que 
acredito ser assunto de interesse de ambas as partes. 

Sendo o que tinha para o ·momento, aproveito da opor
tunidade para consignar a V. Sa., os meus protestos de real 
estima e apre~o. 

Atenciosamente. 
a) Jo{)~ ANTONIO GUEDES lWGUEZ 

INTIMA~AO DA DELEGACIA DE POllCIA DE GENE-
RAL CARNEIRO. 

"ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE SEGRANCA PúBLICA 
DELEGACIA DE POLíCIA DE GENERAL CARNEIRO 

Ilmo. Sr. José Antonio Guedes Miguez 

Coma presente, solicito V. Sa. 
Que se encontra Detento nesta Delegacia de Polícia, um tra
balhador de sua Fazenda, por nome de Valdemar Pedro 
Bernaldo. 
Trasido Pelo os BOROROS de Meruri. 
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Entáo pesso a V. S., que deve chegar até a esta especia· 
lizada, a fim de Poder-mos tratar do assunto que deve ser 
de seu interesse. 

Outrossim o Detento já se encontra detido com dois 
dias, por isso aguardo solugáo com urgencia. 

Atenciosamente 
General Carneiro, 01 de Outubro de 1975. 

a) ARIOLINO PRóSPERO DE SOUSA 
Delegado de Polícia" 

OBS. DO AUTOR: Aqui, a dignidade, a honra e a moral 
do civilizado, ficaram reduzidas a pó de traque. 
Onde já se viu, Indios prenderem um cidadio 
que esta va trabalhando e, levá-lo para cadeia: pior 
ainda, obter apoio total da autoridade policial. 
Pois conforme diz-: "o detento já se encontra 
preso com dois dias". 
Isto é absurdo, somente numa regiao bravia como 
Barra do Gar~as, para acontecer. 

COMUNICA(1AO AO SR .. ANTONIO MATIAS DE CAJt. 
V ALHO - PRESIDENTE DO SINDICATO RURAL DE 
BARRA DO G~AS - 23 .10. 75. 

Ilmo. Sr. 
Antonio Matias de Carvalho 
Presidente do Sindicato Rural de Barra do Gar~as 

Senhor Presidente. 

Jeronimo Marques de Oliveira. ababco assinado, residen
te no Município de General Carneiro, onde é proprietário de 
urna Fazenda perto da Colonia do Meruri, vem a presen~a de 
V. S., relatar fatos acontecidos a margem da estrada e fora 
da referida Colonia. Na última ter~a-feira, dia 21 estava indo 
para minha Fazenda, quando ao passar na localidade deno-
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minada Naborciao no boteco do Sr. Luiz Gonzaga, notei que 
estavam quebrando alguma coisa lá dentro pois o barulho 
era grande, quiz ir ver o que estava acontecendo, quando ao 
me aproximar os índios sairam de dentro da casa e manda
ram que eu parasse se nao atiravam em mim, em vista da 
ameaga, parei, porém os índios comegaram a atirar em mim 
e fui obrigado a correr com medo de me matarem. Pássado 
algum tempo voltei, para verificar o que podia fazer para 
ajudar o morador, porém o Sr. Luiz nao estava e só encon
trei tudo quebrado, como balcáo, ~eladeira, cadeiras, merca
dorias, etc., tudo inutilizado. Na casa só estava Dona Josefa, 
esposa do Sr. Luiz, tendo ela medito que o seu marido tinha 
sido amarrado e levado preso pelos índios para a Colonia . ~ 
do Meruri. Até onten quando vim para Barra o Sr. Lulz 
ainda estava preso pelos Bororos que nao atendiam ninguém. 
O prefeito de Gal. Carneiro foi a Colonia ver se conseguia 
que os indios soltassem o Sr. Luiz, e quase que fica preso 
também. O padre Mario da Colonia de Sangradouro esteva 
no local da quebradeira. Segundo o padre Mario, o fato 
ocorreu porque um bororo que estava embriagado, digo, 
dois bororos que vieram embriagados de Sangradouro, para 
o Meruri, ao chegarem alí, brigaram sendo que um dos indios 
tnatou o outro, e depois disse que bebera no boteco do Sr. 
Luiz e daí porque arrasaram com o boteco do mesmo que 
nada tinha com isso posto que o Padre afirmou que os 
mesmos se embriagaram no Sangradouro, tenho testemu
nhas que assistiram quando o padre Mario falou, e que sáo 
o Sr. Nicanor e Dudu. 

Pedindo vossas providencias junto . as autoridades com
petentes, subscrevo-me, 

a) JERONIMO MARQUES DE OLIVEffiA 

TESTEMUNHAS: Eduardo Souza 
Nicolau M. de Lima 
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,, REQUERli\IENTO AO ~GI. JUIZ DE BARRA DO GAB,-
QAS·MT .. 

Barra do Gar~as, 24 de outubro de 1975. 
Excelentíssimo Sr. 
FLÁ VIO JOS:m BERTIN 
DD. JUIZ DE DIREITO DE BARRA DO GAR~AS 

NESTA: 

Meretíssimo Juiz, 

REF: DANOS E PREJUíZOS CONTRA MINHA PESSOA 
CAUSADOS PELOS INDIOS BOROROS DA REGIA.O DO 
MERURI: 

Tem a presente a finalidade especial de relatar a V. 
Excia., o ocorrido contra minha pessoa, conforme a narra~áo 
abaixo, como segue: 

No dia 21 do corrente mes, encontrava-me trabalhando 
no Bar de minha propriedade, localizado no povoado deno
minado de "Boqueirao" na margem da Rodovia BR-70 que 
demanda a Cuiabá, exatamente há 18 klms., da Colonia do 
Meruri, quando fui atacado por um bando de índios bororos 
(aproximadamente 80) que praticaram as maiores atrocida· 
des, causando-me sérios danos físicos e grandes prejuízos 
financeiros. Os índios levaram em bebidas o equivalente a 
CR$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) mais 1 (urna) eletrola 
Philips com 35 (trinta e cinco discos), 1 (hum) Lampeáo a 
gás com 1 (hum) botijao e ainda a quantia de CR$ 3. 512,00 
(tres mil quinhentos e doze cruzeiros) em espécie, além de 
danificar 1 ( uma) geladeira a Querozene. 

Após isso, depois de me espancarem bastante, levaram 
amarrado na condi~áo de prisioneiro para a Colonia dos 
Padres no Meruri, onde permanecí amarrado a noite toda 
até as 8 horas do dia 22 do corrente més, sendo solto so
mente por causa da interven(!áo do pessoal da FUNAI e dos 

88 

2 (dois) Agentes Federais que chegaram aquele local, que 
inclusive levaram de volta ao meu estabelecimento deixando 
o caso por encerrado. 

Assim sendo, e considerando o exposto, venho via desta, 
requerer a V. Excia., mandar proceder o competente inqué
rito para se apurar os fatos e a consequente reparac;~o dos 
prejuízos causados, reembolsando-me o que creio de Direito 
pertencer-me. 

Certo das providencias que o caso exige e aguardando o 
triunfo da Justic;a, subscrevo-me, . 

Atenciosamente. 

. a) LUIZ GONZAGA DE SOUZA 

TESTEMUNHA: Marcene Borges Rosa 
Rua Raimundo Melo, n.0 5 
Barra do Gar~as-MT. 

OBS: Com referencia a esta denúncia veja a seguir -

AUTO DE EXAME DE CORPO DELITO. 

AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELrr·O - 24/10/75 

SECRETARIA DE SEGURAN~A PúBLICA 

DELEGACIA GERAL DE POLtCIA 

DELEGACIA REGIONAL DE POLtCIA 
DE BARRA DO GAR{:!AS - MT. 

SERVI~O MÉDICO LEGAL 

AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO 

LES.A.O CORPORAL - A 

Aos vinte e quatro de outubro de , mil novecentos e se
tenta e cinco nesta cidade de Barra do Gar~a - MT. 
em Hospital Maria Auxiliadora, nesta cidade. 
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presente o Senhor Capitao PM. 1·.1oacir Couto 
Delegado Regional de Polícia 
bem como o douto Kleide Coelho de Lima 
Médico Legista e o doutor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . assistente 
a estes foi deferido, pela autoridade o compromisso que acei
taram de bem e fielmente desempenhar o encargo e a ambos 
apresentou no mesmo ato, a vítima LUIZ GONZAGA DE 
SO·UZA, para que submetessem a exame de Corpo de Delito, 
.respondendo aos quesitos seguinte: 

PRIMEIRO - Há ofensa a integridade corporal ou a 
saúde do paciente? 

SEGUNDO - . Qual o instrumento ou meio que pro
duziu? 

TERCEIRO - Foi produzido por meio de veneno, fogo, 
explosivo, asfixia ou tortura, ou por outro 
meio insidioso ou cruel? (resposta espe
cificada). 

QUATRO - Resultará incapacidade permanente para 
para o trabalho ou enfermidade incurá
vel, ou perda ou inutiliz~ao de membro, 
sentido ou fun~ao, ou deformidade per
manente? (Res posta especificada) . 

QUINTO - Resultará incapacidade para as ocupa~oes 
habituais por mais de trinta dias, ou pe
rigo de vida ou debilidade permanente 
de membro, sentido ou fun~ao? (Res
posta especificada). 

Realizada a pericia, passsaram a oferecer os seguinte 
\ laudo: 

Examinamos no dia 24.10.75 a vítima LUIZ GONZAGA 
DE SOUZA, residente em Barra do Gar~as-MT, a qual apre
sentava ferimentos nas regióes TORNOZELO DIH.EITO e 
COTOVELO ESQUERDO 
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Pelo exame observamos 

a) - Ferida 

b) - Escoria(!oes CIRCULAR TORNOZELO DIREITO 

c) - Orificio de entrada medindo . . . . . . . . de diametro 
com saida ou sem saida. 

CONCLUSA.O: - do observado e exposto concluimos tra
tar-se de ferimentos de cuja natureza LE
VE depende de exame complementar, no 
prazo legal. · 

Respostas aos Quesitos: 

a) - ao primeiro SIM 

b) - ao segundo SIM CORDA 

c) - na terceiro .... . . 

d ) - ao quarto NAO dependendo ou nao de exame 
complementar 

e) - ao quinto NA.O 

Nada mais havendo mandou a autoridade que encerras
se o presente auto. 

OBS: - a) LESA.O ESCORIADA NA ALTURA DO 
TORNOZELO DIREITO, CIRCULAR. 

b) LESA.O DE PELE 
ESCORIAQAO LEVE COTOVELO DIREITO. 

TELEGRRAMA ENVIADO A•ü PRESIDENTE 
ERNESTO GEISEL - 24/10/75 

PRESIDENTE ERNESTO GEISEL 
PAUCIO DA ALVORADA 
BRASfIJA - DISTRITO FEDERAL 

' 
INDIOS BOROROS REGIAO MERURI VG INSUFLADOS 

MISSIONARIOS CONTINUAM ATACANDO FAZENDAS VG 
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!IIATANDO GADO VG BATENDO PESSOAS VG DEPRE
DANDO TUDO VG AQUI N.AO REINA CLIMA DE TRAN
QUILIDADE VOSSENCIA DES·EJA VG GRANDE TENSAO 
NA AREA VG AUTORIDADES COMPETENTES NADA FI
ZERAM PT SAUDA~óES 

JOSE ANTONIO GUEDES MIGUEZ 
CIC: 021192001 
RG: 82.324-GO. 
Av. Ministro Joao Alberto, n.0 79 
BARRA DO GARºAS - MATO GROSSO 

OFICIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL 
CAR,NEIRO AO MINISTRO DO INTERIOR 

Em, 21 de Outubro de 1975. 

O·F. n.0 57/75. 
DA: Camara Municipal de General Carneiro MT. 
AO: Exmo. Sr. Dr. MAURICIO RANGEL REIS 
DM: MINISTRO DO INTERIOR. 

Digníssimo Senhor Ministro 

Coloco-vos a par dos acontecimentos que surgem intem
pestivamente neste Município de General Carneiro, entre os 
Bororos da Colonia Indigena de Meruri com os proprietários 
de terras situadas entre a BR-70, Butuia, Urucuiáu e Rio das 
Garc;as bem como os moradores que residem nesta Regiao, 
na Faixa de 50 metros da BR-70; 

Certo que a Lei n.0 6001 em seu art. 62. de 19/ 12/73, ex
tingue ou torna sem efeito propriedades legalizadas ou nao 
edificadas em terras ocupadas pelos indigenas; 

Aqui, acontece ao contrário, as terras ocupadas pelos 
brancas, adquiridas sem contestac;ao do Estado com seus 
títulos definitivos é as que os Bororos através dos Padres 
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junto a FUNAI querem por forga despropriarem os legíti
mos donos, que esgotaram muitas vezes, seus pequenos re
cursos para obte-las; . 

As terras de ocupa~ao Indigena da Colonia de Meruri, 
residem brancas como empregados da própria diretoria da 
Colonia, as que pertencem a eles, excedem mais de 40.000 
hectares de terras férteis, abundantes de matas que acha-se 
completamente intáctas, sem nenhuma edificac;ao, por parte 
dos índios Bororos, nao há sentido ou motivos que justifica 
o interesse dos Padres junto a FUNAI, criar sérios proble
mas entre· brancos e bororos; 

A face de se averiguar, as terras de reservas dos índios 
acha-se cercadas de ara~e, em todas as partes que divide 
con1 os fazendeios. Isto, foi feito as divisas pelo Padre Dire
tor ou ex diretor Bruno Maria.no tálvez no ano de 1959 ou 1960. 

É improcedente as aprovac;óes dos índios bororos efe
tuando continuamente matanc;a de gado nas fazenda e con
duzindo no caminhao da própria colonia para dentro da pró
pria colonia, nao sabemos por que o Pe. Diretor da colonia 
concorda com esse absurdos, só parece que tudo é de acordo 
com eles. Pe. e demais órgao Responsável pelos índios Bo
roros de Meruri. 

Outro s.im, chegando até amarrar proprietário e levar 
amarrado para colonia, a onde teve que passar a noite pe
iado, como que fosse animal bruto. 

No dia seguinte depois de saber o ocorrido, o Sr. Pre
f eito e o Sr. Presidente da Camara f oram até a colonia pe
dir ao Pe. Diretor para soltar o prisioneiro dos Bororos, 
tanto o Pe. como bororos nao atenderam. 

Senhor Ministro do Interior, com o fim de trégua .em 
tao desagradável clima de inquietac;ao dos Fazendeiros, re
corremos a mais alta autoridade do nosso Estado no senti-. ' 
do de que seja criado um clima de pacificagao como antes 
entre os selvíclos e os fazendeiros. 
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Confian"es no alto espírito com que V. Excia. norteia e 
orienta os destinos desta progressiva naºªº e na expectativa 
de providencias no sentido de ampara nossos anseios, apro
veitamos a oportunidade para enviar-lhes os protesto de ele
vadas estima e respeito. 

N est.es Termos 
P. Justiºª· 

ASS. Alvino Lelis da Silva 
Francisco Santos de Oliveira 
Aristides Mota 
J oao Evangelista Guimaráes 

• 

OBS. DO AUTOR: Deixamos de transcrever os Ofs. de nºs. 
58/75 e 59/75, respectivamente encami
nhados ao Ministro da Justiºa e ao Pre
sidente da República. Por possuirem o 
mesmo teor do acima transcrito. 

ABAIXO-ASSINADO AO DR. JOSE GARCIA NETO 
GOVERNADOR DO ESTADO DE l\fA'.l'O GROSSO 

Barra do Garºas, 18 de novembro de 1975. 

EXCELEN'TtSSIMO SNR. DOUTOR 
JOSÉ GARCIA NETO 
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Tem esta a finalidade de levar ao conhecimento de V. 
Excia., a grave tensáo existente nestes dias, nos municípios 
da Barra do Garºas e General Carneiro, pelo levante dos 
Indios Bororos contra os fazendeiros e seus empregados, 

, expulsando-os e pondo fógo nas casas destes; 
Os bororos, índios aculturados e antes tao amigos, elei

tores em sua maioria e de índole pacífica de urna hora para 
outra por instigac;ao de elementos interessados na discórdia 
e subversao1 praticaim todos os tipos de violencia, invadem 
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fazendas, maltratam seres humanos, matam gado e trans
portam nos caminh6es da Colonia Meruri, em anexo junta
mos algumas das denúncias levadas ao conhecimentos das 
autoridades que lamentávelmente até o presente momento 
de nenhuma valia nos serviu; 

Quando os proprietários e prejudicados váo contar os 
casos para os Padres Missionários, do Meruri eles respon
dem que os índios nao podem ser responsabilizados porque 
a lei os protegem; 

A coisa é grave Snr. Governador para o desenvolvimento 
dos Municípios, pois os grandes investidores, que aquí bus
cam se radicar e aproveitar os incentivos da Amazonia Legal, 
nao mais nos procuram, pois sao alertados para as noticias 
veiculadas pelos jornais de grande circulaQáo, que as vezes 
noticiam os fatos com grande destaque, e o recente apelo ao 
E·nr. President.e da República, General Ernesto Geisel para 
o aumento da produQao em todo o nosso Estado de Mato 
Grosso, como milho, trigo etc., que no momento os gau
chos estáo plantando com sucesso está sendo dificultado 
pelos índios que nao dao sossego aos plantadores; -Pedimos a sua interferencia junto aos órgaos compe-
tentes, para que cessem o estado de agitaQáo existentes -em 
nossos Municipios, afim de podermos trabalhar com sereni
dade, mesmo porque nenhum fazendeiro é contra padre ou 
contra índios e qualquer que seja a soberana decisáo dos 
referidos órgáos a mesma será acatada e respeitada. 

ALAOR BORGES ROSA 
LEONIDAS PEREIRA LIMA 
JOAQUIM LOPES DA SILVA 
JOSÉ ANTONIO GUEDES MIGUEZ 
LAZARO VAZ LEONEL 

' EURIPEDES ROSA DE OLIVEIRA 
ANTONIO NONATO ROCHA 

' ' 
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APELO A SUA EXCIA. DR·. GARCIA NETO -
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- Janeiro de 1976. 

EXM.º SR. DR. JOSÉ GARCIA NETO 
DD. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO. 

JOSÉ ANTONIO GUEDES MIGUEZ, brasileiro, casado, 
pecuarista, portador do CIC. n.0 021.192.001, residente e do
miciliado a rua Mato Grosso, n.0 46, na cidade de Barra do 
Gargas, neste Estado, vem respeitosamente a presen~a de 
Vossa Excelencia, requerer e expor os seguintes fatos: 

1 - O requerente é proprietário de urna gleba de ter
ras denominada Fazenda Game!eira, localizada no munici
pio de General Cameiro, devidamente cadastrada no INCRA 
sob n.0 906.042.002.887, com escritura definitiva, registrada 
no R.I. de Barra do Gargas (fotocópias anexas). Anexo ain
da mapas expedidos pelo Departamento de Terras dessa ca
pital. 

II - A propriedade acima, confronta-se naturalmente 
com as terras da Missao Salesiana do Meruri, pelo corrego 
Rapadura e Boqueiraozinho; 

m - Que no dia 25 de dezembro de 1974, pp. os índios 
Bororo, orientados que sao pelos padres Salesianos, invadi
ram a área do requerente, de lá retirando seis bois de car
ro, um cavalo e urna mula. O requerente, tomando conheci
mento do acorrido, procurou o dirigente dos Indios, Pe. 
Rodolf o Lunkenbein, para restituir os animais re ti dos na
quela colonia: o que nao f oi possível, pois nao havia acordo 
amigável neste sentido: tanto que o requerente acionou a 
Polícia Militar, mesmo assim nao obteve o resultado espera
do, semente conseguindo seu intento mediante urna busca 
e apreensao judicial (Doc. 04) ; 

ITI - Que a partir de 28 de julho de 1975, os indios vem 
agindo como o que se ve em filmes de FAR WEST america-
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no do século passado, Barbarismos tais como: destrui~ 
de mata-burro, incendios em lavouras e ranchos dos peOes 
da fazenda. Lavouras estas que se destinam a produ~ao de 
bens de consumo, beris estes que promovem a circula~ao 
da riqueza do Estado e da Na~ao; 

IV - Que dado a todos estes acontecimentos o reque
rente vem procurando pelas vías legais, resolver os proble
mas. Inclusive com urna a~ao de reivindica~ao corrente nes
te Juízo (DOC. 05). Tem procurado a partir daí todos as 
entidades de classe, órgaos governamentais, enfim todos re
cursos possíveis, nao cheg·ando a resultado algum. Para 
tanto, o requerente junta todas as reivindicagóes menciona
das (DOCS. 6, 7, 8, 9 etc.). 

V - Que a propriedad.e em referencia esta hipotecada 
ao Banco do Brasil, agencia de Barra do Gar~as, colocando 
assim em risco o crédito do requerente; 

VI - Que o requerente foi intimado várias vezes pela 
Polícia Federal, sediada nessa· capital, a fim de prestar es
clarecimentos que nao levam a solu~ao alguma, causando 
prejuízos incalculáveis, com estas viagens, pois que, o re
querente deixa sua propriedade e seu pequeno estabeleci
mento comercial, a merce de terceiros; 

Assim, com o exposto, o requerente vem a presen~a 

desse Chefe de Governo, fazer o último apelo, pois tendo 
estado com Vossa Excelencia no último dia 14 do corrente, 
por volta das 19 horas, aí no Palácio do Governo, ficou acer
tado que esse lider governamental procuraría ,um fim e tam
bém urna coloca~ao a termo de todos estes barbaras acon
tecimentos, impróprios para os nossos dias. 

Termos em que 
P. Deferimento 
Barra do Gar~as, janeiro de 1976. 

JOSÉ ANTONIO GUEDES MIGUEZ 
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OBS. DO AUTOR: Aqui, prova-se a omissao. do Senhor 
Garcia Neto, quando foi govemador vez 
que, em audiencia concedida, exigiu que 
Miguez fizesse um requerimento por es
crito para que pudesse tomar as provi
dencias cabíveis. Nada foi feito. O Go
vernador Garcia Neto nunca mais tocou 
no assunto. 

COMUNICA()AO AO PREFEITO DE GENERAL CARNEIRO 
FEITA POR DOIS INDIOS BORORO 

Meruri - 14/3/76 
Sauda~áo: Paz e .Amor 
Meu muito amigo Nonato Rocha. 

1!: com muito prazer e amizade é que Ihe quero comu
nicar esta mensage de vem prejudicando os nossos ami
gos fazendeiros e a nos bororos; entao vamos falar das 
últimas mantan~as de vacas, que sao duas vacas e bezerro, 
e nos aprovamos ,e outra que queremos declarar, olha nos 
bororos estamos sendo assaltado pelo mesmo malfeitor de. 
frente a casa do Chico, ele vem armado de revolver para 
fazer isto com nós e ternos provas e garantimos, e queremos 
que de logo providencia, olha e a fanúlia de Eugenio junta.
mente com ele Eugenio inclusive o Gabriel também, inclu
sive que nos nunca aprovamos eles como chefe da aldeia 
e mesmo nunca f oi eleito por nos bororos e queremos se f or 
possível urna boa surra de tomar banho de salmora certo, 
Olha mais urna novidade de olha estao querendo embargar 
a linha de onibus, de que geito eu nao sei mais eu achoque 
querem proibir eles a nao carregar mais bororos ta certo 
isto, Olha as duas vacas e bezerro que mataram perdeu e 
jogaram fora nem siquer para cachorro, deram já pensou, 
Olha eles roubam o padre arrombam as portas ponham 
dinheiro pinga e assim muitas outras coisas e o padre en-
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cobre tudo isto, si fosse um de nos ai-ai prometía logo ca
deia, bom Olha queremos que tomem todo armamento deles' 
entendeu, termino de escrever com muita amisade, com pas 
e a.mor. 

JO.AO FLORENCIO filho de ELIAS 
e FREDERICO BARRETO, filho de BATISTA 
e aguardamos a solu~ao desta, tenho dito. 

O PORTE DE ARMA DO PADRE, QUE NAO USAVA UM 
CRUCD1XO, MAS UMA PISTOLA, MARCA LIGNOSE 

ESTDO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE SEGURANQA POBLICA 

DEPARTAMENTO DE ORDEM PúBLICA E SOCIAL 

CERTIDAO 

Certifico, a pedido de pessoa interessada que, o Padre 
RUDOLFO GEORG LUNKENBEIN, filho de Johann Lun
kenbein e Maria Herold, natural de Doeringstadt, naciona
lidade Alemá, nascido a 01/ 04/ 1939, residente a Pra~a Nos
sa Senhora Aparecida, s/ n.0 em Barra do Gar~/Mt., por
tador da Carteira de Identidade Estrangeira n.o 250.960, .ex
pedida em Sáo Paulo/SP., possue o Porte de Arma n.0 46/74 
e Registro n.0 834/ 73, da Arma tipo Pistola, calibre 6.35, 
n.0 22348, marca Lignose, cano curto, cabo plástico. 

Divisao de Armas, Muni~óes e Explosivos, em Cuiabá, 
14 de janeiro de 1977. 

ass) Chefe de Divisáo (ilegível) 

Este para mim, é o documento mais importante, por
que, como católico e batiZado pela Igreja de Cristo, Jamais 
poderi:a aceitar que um padre missionário, que veio lá dos 
confins da Alemanha Ocidental, portasse urna arma. Per
gunta-se, para que queria ele andar armado? 
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Se veio para· este sertao fazer prega~óes aos nossos 
indios, nao posso acreditar que sua intensáo fosse essa. 

Quem anda armado, ou tem o rabo preso, ou pretende 
um dia fazer uso da arma, como é o caso da CHACINA DO 
MERURI que ficou evidenciado: o "martir do evento", esse 
missionário padre Rodolfo, usou aquela pistola atirando no 
rosto do BODE ES.PIATóRIO - JO.A.O MINEffiO. 
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BILBETE DE NONATO AO MIGUEZ - 14.07.76 

Amigo Miguez 

FAVOR VIR A.MANHÁ CEDINHO 
PARA EMBARGARMOS . A MEDI~ 
~O DE MERURI. DEVEMOS 
ESTAR LA MAIS OU MENOS 
AS 7 HORAS; , 

DO AMIGO 

NONATO 

VENHA COM ALAOR E LAZINHO. 

. l 

OBS. DO AUTOR: Por intermédio deste bilhete Miguez to· 
mou · conhecimento que no dia seguinte, 
15 de julho de 1976, embargariam a me
di~áo. Tendo ocorrido o evento que a 
imprensa taxou como sendo "A CHACI· 
NA DO MERURI". 
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INTERROGATóRIO DO MIGUEZ NA POLICIA - 24.07.76 

ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE SEGURANºA PúBLICA 
DELEGACIA GERAL DE POLtCIA 
DELEGACIA REGIONAL DE POLtCIA 
DE BARRA DO GARCAS 

· Auto de Qualifie~o e de Interrogatório. 

".As 9 :20 horas do día vinte e quatro (24) do mes de ju
lho do ano de mil novecentos e setenta e seis, nesta cid:ade 
de Barra do Gar~as na Delegacia Regional de Polícia onde se 
achava o Senhor . Delegado respectivo comigo escrivao de 
seu cargo, ao final assinado compareceu o acusado, o qual, 
as perguntas da autoridades respondeu como segue: 
Qual o seu nome? JOSE ANTONIO GUEDES MIGUEZ 
Qual a sua nacionalidade? brasileira; 
Onde nasceu? Catanduva-SP; 
Qual o seu estado civil? casado; 
Qual a sua idade? trinta e tres anos (19.07.1943); 
Qual a sua filia{!áo? José Ignácio Vieira Miguez e Da. Maria 

Guedes Miguez; 
Qual a sua residencia? Rua Liberdade, digo, Independencia, 

72 nesta; 
Qual o seu meio de vida ou profissao? comerciante; 
Qua! o lugar onde exerce sua atividade? nesta cidade; 
Sabe ler e escrever? sim; 

Depois de cientificado da acusa{!ao que lhe é feita, pas
sou o acusado a ser interrogado pela autoridade, respon
dendo o seguinte: Que, no dia 14 do corrente o interrogado 
ao chegar em sua residencia, encontrara um bilhete do fa
zendeiro Nonato que o convida va para comparecer no dia 
seguinte, no dia 15 em companhia dos fazendeiros Alaor e 
Lazinho para embargarem a medi{!áo de Meruri, cuja foto
cópia desse bilhete o interrogado fará anexar em seu int.er-
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rogatório; Que, no dia 15 o interrogado em companhia de 
Alaor e Lazinho rumaram em dire~áo a General Carneiro a 
residencia do fazendeiro Nonato; Que, por volta das 7:00 
horas o interrogado, Alaor, Lazinho vieram na viatura do 
interrogado, Nonato e família em sua camioneta e Aldemar 
de Aquino e Benigno cada qual em sua viatura: Que, ao 
chegarem no estabelecimento comercial do Sr. Norael, exis
tente ·a margem esquerda da BR-70, por sinal um dos pre
judicados na medi{!ao, ali se reuhiram até aguardarem a che
gada de outros fazendeiros pr~judicados; Que enquanto 
aguardavam a chegada, o interrogado fóra a fazenda do 
Tenente Pinheiro, juntamente, com Alaor e Norael, a fim 
de .convidá-lo para participar do embargo da medi{!ao, por· 
que tenente Pinheiro é Wh dos prejudicados na área de sua 
fazenda: Que, o declarante somente f ora a procura do refe
rido tenente porque Da. Franki, Ademar e Minervino, ami
gos de Pinheiro acharam por bem mandar o interrogado 
convidá-lo porque além de ser prejudicado era pessoa de 
ótimos entendimentos e mais esclarecido; Que, o tenent.e 
Pinheiro vieira juntamente com seus dois filhos em sua pró
pria viatura e quando chegaram ao estabelecimento de No
rael ali já se encontrava outros fazendeiros, inclusive Joáo 
Mineiro, Chico do Herondino, filhos e genro, Preto e outros 
que o declarante nao se recorda; Que além dos presentes 
o interrogado ainda se recorda que os fazendeiros Salvador
zinho, Leonidas e o velho José gerente do Senhor Al011So: 
Que, aproximadamente as 10 :00 horas do mesmo dia 15, 
todos se reuniram no estabelecimento do Norael e dali ru
maram em dire~ao ao local da picada; Que, o int.errogado 
afirma ressalvando a palavra estabelecimento comercial, 
porque lá nao existe realmente o comércio porque já · foi 
extinto e hoje trata-se de sede da fazenda do Sr. Norael; 
Que, chegando no local de picada Nor~l fóra falar primei
ramente com um dos agrimensores e se ele estava de posse 
de algum documento, que lhe autorizava legalmente a pro-
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ceder aquela medi~ao na área, em resposta o agrimensor 
apenas mostrou um ma, digo, o agrimensor náo mostrou 
nesse momento o mapa ao Sr. Norael e muito menos qual
quer documento que autoriza va tal medi~áo; Que, enquanto 
Norael conversava como agrimensor, Joao Mineiro e alguns 
dos presentes providenciavam a apreensáo dos aparelhos 
theodolitos e ferramentas de picadas, balisa etc., embargan
do a medi~áo e colocando os objetos apreendidos nas viatu
ras existentes, exceto o aparelho theodolito que a pedido 
do agrimensor fora colocado na camioneta do interrogado; 
Que, do local da picada retornaram novamente para a sede 
da fazenda de Norael a margem da BR-70 aproximadamen
te mil metros da . apreensáo dos aparelhos; Que, entre os 
diálogos o tenente Pinheiro sugeriu que era conveniente en
tregar todo o aparelho apreendido, a dir~áo do INCRA por 
outro lado o interrogado sugeriu que seria mais convenien
te entregá-los a Delegacia de General Carneiro porque assim 
a autoridade policial ficaria responsável pelo material; Que, 
o agrimensor achou por bem irem a Colonia de Meruri onde 
seria feíta a entrega de todo o material ao seu chefe e seria 
urna ótima oportunidade para dialogarem com o padre di
retor, tal vez este tivesse em maos um documento hábil que 
autorizava a medi~áo; Que, diante desta sugestáo todos se 
concordaram a irem a Colonia de Meruri, entregar os mate
riais apreendidos e ·solicitar informa~óes do padre diretor 
ou do chefe do agrimensor onde possivelmente ambos po
deriam apresentar qualquer documento hábil; Que, da sede 
da fazenda do Sr. N orael todos se dirigiram rumo a resi
dencia de Chico do Herondino que fica nas proxinúdades 
do entroncamento que demanda para a Colonia de Meruri; 
Que, ali fora servido urna farofa aos presentes, quando en
tao o interrogado viu quando estava senda exibido pelo agri
mensor um mapa da regiáo que estava sendo medida a qual 
seria futuramente doada a Reserva Indígena de Meruri, ao 
Sr. Tenente Pinheiro e alguns dos presentes; Que, dali ru-
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maram novamente em dire~áo a Colonia de Meruri; Que, 
em lá chegando foram primeiramente procurar o engenhei
ro chefe ou o padre· Rodolfo quando entáo o padre Uchoa 
se apresentou aos presentes dizendo que o padre Rudolfo 
nao estava; que, perguntaram ao padre Uchoa se ali existia 
algum documento, ordem judicial ou determina~áo da Funai 
para procederem a medi~áo daquela área em resposta o pa
dre U choa dissera que era conveniente esperar a chegada 
do padre Rudolfo porque ele poderia ter algum document~; 
Que, desse momento o interrogado se dirigiu até a vi.atura 
do Sr. Norael para comunicá-lo de que todos iriam aguar
dar a chegada do padre diretor, a pedido do padre Uchoa; 
Que, com a chegada do. padre diretor, após todos cumpri
mentá-lo onde o padre diretor perguntou qual seria a no
vidade dos presentes; Que, todos falaram a respeito da do
cwnenta~ao que autorizava tal medi~ao, inclusive o interro
gado falou nesse sentido com o padre diretor onde este dis
sera que ali nao era o local apropriado para se discutir 
o assunto e achava conveniente que todos procurassem a 
dire~áo da Funai porque foi ela que havia determinado aque
la medi~áo; Que, o interrogado ainda deixara bem claro ao 
padre diretor que se houvesse realmente urna ordem j~di
cial ou um documento da Funai determinando tal medi~áo, 
queria saber se iria receber urna outra área em troca da 
medida ou indeniza~ao da mesma, e com a posse de tal 
documenta~áo o interrogado estava no firme propósito de 
colaborar com seus pe6es e dos demais fazendeiros para o 
prosseguimento mais rápido da medi~ao; Que, o padre di
retor respondeu que nao havia essa necessidade porque a 
dire~ao da Funai estava ·pagando os agrimensores para pro
ceder a medi~áo; que, em prosseguimento aos diálogos o 
declarante escutou que entre os presentes um deles dissera 
ao padre diretor que a medi~áo estava embargada e os apa
relhos já haviam sido apreendidos e estavam ali a disposi
~io dele padre diretor; Que, este dissera .quem. seria os res-
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ponsU.veis pelo embargo da medi~ao, onde todos responde
ram afirmativamente que eram todos os presentes; Que, 
ero virtude disso o padre diretor muniu-se de uro papel pa
ra relacionar o nome de todos os presentes e o interrogado 
f ora a prime ira pessoa a ser relacionada; Que, o padre di
retor quando relacionava os nomes o interrogado o adver
tiu que era conveniente acrescentar em baixo dos relacio
nados o motivo e a origem da presen~a de todos naquela 
Colonia; Que, o padre diretor embora nao ter acrescen1!ado 
a advertencia do interrogado, disse que ele evidentemente 
sabia o motivo e a origem de todos os presentes, dizendo 
voces estao aqui procurando um documento da Funai ou 
do Juiz Federal autorizando tal medi~ao e tao logo ele pas
sasse aquela rela~áo a limpo na máquina de escrever ele 
nao iria esquecer de colocar a advertencia feita pelo inter
rogado; Que, após este diálogo o padre diretor se dirigiu 
em dir~áo a viatura do interrogado a fim de receber os 
aparelhos apreendidos onde foram colocados numa área 
aberta e dali sendo carregado pelo, digo para o interior; 
Que, enquanto o interrogado descarregava sua viatura escu
tou vozes alta que presumia-se tratar-se de J oao Mineiro 
e o padre diretor que dialogavam mas o declarante após 
retirar o último objeto de sua camioneta e ao contornar sua 
viatura, viu que se aproxima va de J oáo Mineiro uro grupo 
de bororos e o agarrou derrubando-o ao solo, onde o inter
rogado pode notar a presen~a do padre diretor juntamente 
no local onde estavam os bororos, comos bra~os estendidos 
mas o interrogado nao pode afirmar com precisáo se o pa
dre diretor estava armado ou se tentava paralizar aquela 
contenda havida entre Joao Mineiro e bororos; Que, ato 
imediato o interrogado escutou uro estampido de arma de 
fogo nao podendo precisar qual o calibre, tendo deitado ao 
lado de sua camioneta quando surgiram novos estampidos 
num momento rápido e logo após cessar o tiroteio o inter
rogado se levantou quando deparou com o padre diretor 
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que esta va caido ao solo no pátio interno da Colonia; Que, 
ato continuo o interrogado adentrou em sua viatura, onde 
também alguns dos presentes também pegou a viatura do 
declarante e este parÜu na mesma dire~áo para ganhar a 
BR-070 e ao passar por uro areao existente na saida da Co
lonia o interrogado deparou com a presen~a de Joáo Mi
neiro, filho e cunhado, sendo que aquele estava com a face 
sangrando e como o seu carro havia enganchado na areia 
J oáo Mineiro dera sinal para o declarante parasse para pe
gar urna carona; Que, dali rumaram em dire~ao a Barra 
do Gar~as, abastecendo em General Carneiro, onde deixara 
J oao Mineiro em sua residencia e o interrogado fora a pro
cura de seu advogado onde relatara o ocorrido e a conselho 
de 8eu advogado o interrogado ficou as escondidas até de
correr as 24 horas do flagrante para posterior apresenta~ao 
a autoridade policial; Que, com o tiroteio havido o interro
gado nao tem condi~óes de esclarecer quem estava armado 
e quem atirou e procurou log<? de se abrigar para evitar de 
ser vítima de um bala~o; Que, ontem o innterrogado se apre
sentou em companhia de seu advogado e fora recolhido ao 
xadrez e por falta de garantia e como medida de seguran~a 
fora transferido para a l.ª Cia. Pol. Mil. Independente e boje 
trazido esta Regional para prestar os esclarecimentos que 
acaba de expor; Que, ontem após verificar a prisao do inter
rogado, apareceu na Cadeia Pública local, um clero da Co-
lonia de Meruri acompanhado de elementos da Polícia Fe
deral, simplesmente para verificar, digo, certificar se evi
dentemente o interrogado esta ou nao recolhido ao xadrez; 
Que, segundo consta do inquérito que ora o interrogado 
responde é de que é lider .do levante mas pelo contrário pois 
o interogado apenas participou porque ali foi defender seus 
direitos e a convite do fazendeiro Nonato conforme poderá 
provar pela f otocópia do documento anexo; Que, o in ter-, 
rogado esclarece além do que ficou explicado, há dois anos 
a.trás o interrogado vero procurando se comunicar com to .. 
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das as autoridades do país, especialmente ao Presidente da 
República no sentido de urna solu~ao pacifica para a reso· 
lu~ao definitiva desse problema e até a presente data náo 
recebea nenhuma resposta satisfatória e muito menos o 
apoio necessário para a solu~ao desse difícil problema; Que, 
além do exposto o interrogado esclarece que devido esse 
problema até mesmo o contrato de financiamento junto ao 
Banco do Brasil fora suspenso, acarretando débitos com a 
1·eferida casa Bancária. Nada mais disse e nem lhe foi per
guntado, mandou a autoridade encerrar o presente termo 
que, lido e achado conforme, assina com o int.errogado e 
comigo escriváo que o datilografei. 

NOTICIA VEICULADA PELO JORNAL "O GLOBO" 
(25.07.76) 

"PRESO CHEFE DA CHACINA DE MERURE" 

"BARRA DO GAR~AS, MATO GROSSO (De Daniel Lo
pes e Marcos Arruda, enviados especiais de O GLOBO) -
O fazendeiro José Antonio Miguez, um dos tres chef es do 
ataque a aldeia dos indios bororos, em Merure, entregou-se 
ont.em pela manhá a Polícia, na Delegacia de Barra do Gar
~as. Ele estava acompanhado do seu advogado. 

o preso, depois de ouvido na Delegacia de Barra do Gar
~as, foi levado para o 1.0 Batalháo Independent.e da Policia 
Militar, a quatro quilometros da cidade, onde ficará, até se
gunda-feira, quando será transferido para Cuiabá. - segun
do informou o comandante da corpora~áo, Major Loureto. 

BILHETE 

No depoimento prestado, José Antonio Miguez, de 36 
anos candidato a vereador pela Arena, em Barra do Gar~as, 
disse que foi chamado pelo fazendeiro Antonio Nonato, 
através de um bilhete, para participar do embargo aos tra-
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balhos da demarca~ao na Reserva Indigena de Merure, no 
ella 15 deste mes. 

- Ao receber o bilhete de Nonato - disse - convidan· 
do-me para reunir-me no dia seguinte, as 14 horas, num bar 
nas imedia~5es da aldeia, nao esperava que fosse surgir 
qualquer crime. Meu objetivo era apenas saber se as medi
~5es estavam sendo feitas legalmente. Quando surgiu o tiro
teio procurei me esconder atrás de urna camioneta, para 
salvar a vida, e nao vi quem atirou no Padre Rodolfo. 

PRECAUº6ES 

_Poucas horas depois da prisáo de José Antonio Miguez, 
dois padres e tres agentes~ da Policia Federal vieram da al
deia de Merure para constatarem se realmente o fazendeiro 
estava preso. Eles também disseram ao Delegado Regional, 
Capitao Moacir do Couto, que os indios continuavam irri
tados e todas as precau~6es deveriam ser tomadas para evi
tar um ataque contra o preso e seus parentes. 

O Capitáo Moacir do Couto disse que aguarda, para este 
fim de semana a prisáo dos outros dois lideres do ataque 
a aldeia dos índios, o fazendeiro Joao Marques de Oliveira 
- conhecido como "J oao Mineiro" - e o barbeiro Alaor 
Borges, foragidos desde o dia 16. 

A For~a Policial que chegou sexta-feira a Merure, au
mentando o número de soldados presentes - agora sao 70 
homens da PM - foi o principal motivo da decisao de José 
Antonio Miguez em se entregar a Polícia, temeroso de ser 
preso e sofrer condena~áo maior. 

Para boje a Polícia espera prender o fazendeiro Anto
nio Nonato, candidato a prefeito em General Carneiro, ago
ra acusado de ser um dos organizadores do plano para ata
car a aldeia dos bororos, que culminou qom a morte. de tres 
pessoas - um padre, um branco e um índio - e ferimentos 
em outros cinco. 
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A Polícia Militar aconselha os fazendeiros que moram 
perto de Merure e Sao Marcos a se afastarem por algum 
tempo, pois acha que já nao impedirá os índios de fazer 
incursoes noturnas as suas propriedades, a fim de vingar a 
morte do índio Simao Cristino. Por isso, mais de 20 familias 
já sairam das fazendas, depois que 150 xavantes armados 
cercaram e prenderam o fazendeiro N oil Borges de Oliveira, 
entregando-o a Polícia". 

INFORMAQAO DE OCORKENCIAS AO SENHOR EI,IAS 
RAYES - GERENTE DO BANCO DO BRASIL -

AG:fJNCIA DE BARRA DO GARºAS 

Ilmo. Sr. 
ELIA·S RAYES 

Barra do Gar<;as, 26 de julho de 1976. 

DD. GERENTE DO BANCO DO BRASIL 
!~ESTA 

REF: Informa<;ao de ocorrencias. 
Prezado Senhor: 

Com a presente, venho a presen<;a de Vossa Senhoria, 
a ·fim de informar essa Casa Bancária da qual sou mutuá.'
rio, os seguintes fatos: 

l. E de vosso conhecimento que, tenho tomado todas 
as providencias para cumprir meu contrato agro-pecuário, 
com essa entidade creditícia, inclusive através de comuni
ca<;ao por escrito a esse Gerente. 

2. Ocorre porém que no dia de ontem 25.07 .76, man
dei meu irmao até a fazenda para constatar "in loco" a si
tua9ao, após o desastroso aoontecimento do último dia 15 
pp., na aldeia índigena de Meruri, da qual sou confrontante. 

3. Lá chegando, recebeu com impacto, pelo gerente da 
fazenda Sr. Ivo Moreira, a notícia que estiveram lá no dia 
18 pp. alguns militares acompanhados de tres índios boro
ros e disseram ao Sr. Ivo que abandonasse a fazenda por-
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que a situa<;ao para o seu proprietário (Miguez) era muito
grave. Respondeu-lhe o Sr. Ivo, que nao poderia abandonar 
aquilo tudo (gado, porcos) e, demais cria<;6es, pois pere-_ 
ceriam se isto aconteces~e. 

4. Até aí tudo bem, o que nos deixa preocupado · é que 
o nosso vizinho e també.m confrontante o Sr. Alaor, teve 
na data de ontem, sua fazenda desocupada por for<;a poli
cial, fato este constatado pelo meu irmao que lá esteve. 

Com o exposto, venho a presen<;a de Vosse Senhoria 
pedir que sejam tomadas as providencias necessárias, pois · 
julgo nao ser acertada a medida tomada na proprieda,de do 
Sr. Alaor e pretendo prevenir esse acontecimento na minha 
propriedade, pois que, está alienada a essa Casa Bancária e 
nao sei como ficariam nós; bontudo aquilo abandonado, por
quanto estamos em plena época de pari<;ao das vacas. 

Certo que Vossa Senhoria _tomará as medidas julgadas 
cabíveis ao presente caso, subscrevo-me. 

Cordialmente. 
JOSÉ ANTONIO GUEDES MIGUEZ 

mutuário 

MEMORIAL RECEBIDO POR SUA EXCELENCIA O 
PRESIDENTE DA REPúBLICA, ENVIADO 
PELO PRESIDENTE DA CONFEDERA~AO 

NACIONAL DA AGRICULTURA 

PRESID~NCIA DA REPúBLICA 
MINISTRO CHEFE DO GABINETE CIVIL 

Brasília, 26 de novembro de i976. 

N.0 986 
Ilmo. Senhor 
Flávio da Costa Britto 
Presidente da 
Confedera<;áo Nacional da Agricultura 
BRAStLIA DF 
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Prezado Senhor, 

Acuso o recebimento do memorial em que essa Confe
dera~ao denúncia a existencia de subversao no meio rural 
brasileiro. Tratando-se de matéria cuja aprecia~ao incumbe 
ao Ministério da Justi~a, restituo-lhe um exemplar do do-
cumento para que seja encaminhado diretamente aquela se
cretaria de Estado. 

Cordialmente, 

GOLBERY DO COUTO E SILVA 
Ministro Chefe do Gabinete Civil 

Brasília, 19 de novembro de 1976. 

Senhor Presidente Ernesto Geisel. 
AConfedera(!ao Nacional da Agricultura, cónscia de sua 

dupla e honrosa condi~ao de órgao consultivo do Governo 
e de representante máximo dos empresários rurais do País, 
vem, mais uma vez, a presenga de Vossa Excelencia para 
denunciar fatos gravíssimos que se desenrolam em várias 
Regi6es brasileiras, notadamente no Centro-Oeste e no Norte . , 
nas qua1s agentes subversivos, sob o manto de ministros 
religiosos, nao só tumultuam e prejudicam a produ(!ao agro
pecuária como, do mesmo passo e de forma crescentemente 
acintosa, investem contra o direito de propriedade e insu
flam indígenas e outros incautos a pratica de assaltos, fur
tos e pllhagens contra patrimonios particulares legitima. 
mente constituídos. 

A documenta(!áo anexa, Senhor Presidente, constituida 
em grande parte de declara(!5es colhidas in-loco e também 
de publicag6es oficiais católicas, prova a incrível e crimi
nosa desenvoltura com que sacerdotes se vem substituindo 
aos agentes do proscrito partido comunista na luta ingló
ria contra o regime e a ordem económica e social vigentes. 

A Sua Excelencia o Senhor General Ernesto Geisel 
Digníssimo Presidente da República Federativa do Brasil 
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PRELADO MARXISTA 

:m de se ressaltar sobretudo a atuagáo provocadora, anti
crista e anti-brasileira do bispo Pedro Casaldáliga, da dio
cese de Sáo Felix do Araguaia, principal responsável pelas 
atividades subversivas que se desenvolvem naquela Regiáo. 
Esse estranho "pastor", espanhol de nascimento, naó ape
nas defende abertamente teses marxistas como investe, até 
agora impunemente, contra o regime vigente no Brasil e in
sulta, em linguagem nada apostólica, as autoridades consti-
tuídas. · 

Transcrevem-se a seguir, trechos de pronunciamentos e 
alguns versos desse prelado vennelho que nao se peja de 
insuflar o povo contra ás leis e a ordem, tanto através do 
púlpito, que usa como tribuna de agi~ao, quanto através 
de boletins que faz circular em sua diocese, divulgando men
sagens instiladoras de insatisfagáo e violencia contra todos 
os que nao rezam por seu catecismo de pi vete marxista : 

"Malditas sejam 
todas as cercas! 
Malditas todas as 
propriedades privadas 
que nos privam 
de viver e de amar! 
Malditas sejam todas as leis, 
compostas habilmente por urnas poucas máos 
para amparar cercas e bois 
e tornar escrava a Terra 
E escrevas os humanos 

* * • 
Outra é a Terra nossa, homens, todos! 
A humana Terra livre, irmaos! 

• • • 
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"Prostitutos pres\Ul~osos 
da Máe comum, 
seus malnascidos ! 
Malditas sejam 
as vossas cercas, 
as que vos cercam 
por dentro, 
gordos, 
s6s, 
como porcos cevados; 
fechando, 
com seus arames e seus títulos, 
f ora do vosso amor 
os irmáos! 

("Tierra nuestra, libertad" pag. 129.) 

"Can~io da fo ice e do f eixe", escrita em louvor de um 
Monsenhor - o próprio D. Casaldáliga - "Colhendo o arros 
dos posseiros de Santa Teresinha, perseguidos pelo Gover
no e pelo latifúndio": 
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"Com um calo por anel, 
monsenhor cortava arroz 
Monsenhor "martelo 
e foice"? 

Chamar-me-ao subversivo 
E lhes direi: eu o sou, 
Por meu povo em luta, vivo, 
Com meu povo em marcha, vou. 

Tenho fé de guerrilheiro 
e amor de revolu~. 
E entre Evangelho e can~áo 
sofro e digo o que quero. 
Se escandalizo, primeiro 

. . , . -que1me1 o propno cora~ao 
ao fogo desta Paixao, 
cruz de Seu próprio Cordeiro. 

Incito a Subversao 
Contra o Poder e o Dinheiro · 
Quero subverter a Lei 

. que perverte o Povo em grei 
e o Governo em catniceiro. 
{Meu Pastor se fez Cordeiro. 
Servidor se fez meu Rei). 

Creio na Internacional . 
das fontes soerguidas, 
e das maos entrela~as ... 
E chamo a Ordem de mal, 
e ao Progresso de mentira. 
Tenho menos paz que ira. 
Tenho mais amor que paz. 

. . . Creio na fo ice e no feixe 
destas espigas caídas: 
urna Morte e tantas vidas! 
Creio nesta foice que avan~a 
- sob este sol seÍn disfarce 
e na comum esperan~a 
táo recurvada e tenaz!" 

* • • 

• 

Poesia ''Cancion de la hoz y el haz", págs. 177 e 118: 
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"Brasilia era, foi ! 
já foram os seus ocasos nas nuvens totais, 
e a pureza do serta.o 
como wna menina 
intrometida 
no cimento e no asfalto. 

Cidade-céu-e-jarclim 
em outros dias, 
Brasilia é hoje apenas 
ante-sala, 
estruturas, 
audiencia sem ouvidos, 
mar~o sem primavera. 
E a alma do sertáo 
agora 
está em minhas maos. 
O Povo está em meu pranto, como um feto importuno 

a quem se nega o sol, 
a liberdade 
a humana voz, 
a vida ... 

(Brasilia bem nascida, 
mal criada 
formosa prostituta!) 

A mesma impressao brutal provocada pelas poesias 
anteriores se desprende dos seguintes versos: 
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"Mas para viver, 
eu já quero ter 
a parte que me cabe 
no latlfúndio seu: . . ... .. ..... . 

que a terra nao é sua, 
seu doutor Ninguém! 
A terra é de todos 
porque é de Deus ! 

( . .. ) Mas para vi ver, 
terra que quero ter 
Com Incra ou sem Incra, 
com lei ou sem lei 

"E a Fazenda além faceira, impune 
com a carne desnuda e provocante 
de suas telhas ao sol! 
(Fortaleza feudal, cingida de cruzeiros sullstas 
Parque de tubaroes, engordados na segregac;áo ... ) 
Terra de quem? Verde terra infinita 
Roubada e aben~oada pela legisla~ao ! 
. . . Para os peóes errantes do Norte 
assalariada prisao" 

(Poesia "Cemitério de sertao" pág. 124. e "Nueva colo· 
nización" pág. 49 da série "Clamor Elemental"). 

* • • 
Estrofes de saudade dirigidas ao guerrilheiro comunista 

tristemente célebre "Che" Guevara: 

"Lembrarao que sou um padre "novo" 
Pouco me importa! 
Somos amigos 
e falo contigo agora 
através da morte que nos une; 
estendendo-te um ramo de esperan~a 
todo um bosque florido 
de perene jacarandás ibero-americanos, 
querido Che Guevara". 
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Poesia "Che Guevara, pág. 40, da série "Clamor Ele· 
mental"). 

* * !J: 

"Lembramos a nosso povo e a todos os nossos leitores 
que f oi essa Fazenda "AGROP ASA" que se ofereceu como 
sede da repressao, já na primeira vinda - ACISO dos mi
litares que perseguiam guerrilhas nas reunioes e nos amigos 
"dos Padres". E foi nessa Fazenda onde padres e leigOS 
da Prelazia estiveram presos e foram torturados, em julho 
do ano passado, por elementos da Aeronáutica e outras 
For9as Armadas. sob o olhar sarcástico desse gerente táo 
servidor da Pátria nestas regi6es da Integra~ao Nacional. .. 

Deus, as vezes, castiga Sodoma, já aqui na terra. Dois 
dos m.ilitares que cairam recentemente no desastre do "BU
F ALO", desses "Búfalos" benéficos que por aqui conhece
mos, foram torturadores identificados em Goiania ... " 

(Transcrito da "FOLHA DA PRELAZIA DE SAO F®· 
LIX - ALVORADA'' - de novembro de 1974). 

Ve-se, claramente, nos trechos acima transcritos, a pre
ocupa~ao de acentuar urna quase perfeita identidade entre 
o socialismo e a expressao evangélica do "Reino de Deus 
na Terra". E como todos os seus sequazes marxistas-leninis
tas, infiltrados na Igreja Católica, o bispo de Sao Félix do 
Araguaia, como muito bem observa o Pe. Miguel Pora
dowski, vive empenhado "em convencer os cristaos de que 
eles e os marxistas buscam a mesma coisa, pois uns e outros 
tem a mesma finalidade: construir urna nova sociedad.e ideal 
do futuro, urna sociedad.e fundada na igualdade, na justi~a, 
na fraternidade e na solidariedade. Os primeiros, os cris-

' taos, chamam-na o "Reino de Deus na Terra", enquanto os 
outos, os marxistas, chamam-na de "Sociedade Socialista". 
E se Cristaos e marxistas tem o mesmo fim, devem traba
lhar juntos para alcan~á-lo. Ademais, os marxistas pro-
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curam convencer os crista.os de que o único caminho que 
leva a este fim é a revolu~ao maxista. De onde vem a con
clusao de que os crista.os devem comprometer-se com essa 
revolu~áo. · 

Trata-se, pois, na melhor das hipóteses, de um agente . . 

do chamado "cristianismo horizontal" ala esquerdista da 
igreja e de cujos porta-vozes pode-se dizer que sao os res
ponsáveis por aquela "dolorosa experiencia, na América La
tina", a que se referiu o Sr. Cardeal D. Agnelo Rossi, em en
trevista publicada no "L'Osservatore Romano", de 15 de se
tembro de 1974, e aos quais, s. · Eminencia condenou por 
iludirem a confian~a neles depositada por fabricarem here
sias doutrinais e acentuarem "sistematicamente slogans pré
fabricados de origem inclusive marxista", afirmando mais 
adiante o eminente Cardeal que sempre "os fatos mostram 
posteriormente a malícia e miséria moral de alguns desses 
corifeus de idéias extravagantes" e "entao verifica-se, dolo
rosamente, que, a pretexto de teologia, buscaram apenas 
construir a defesa de seus iriteresses ou instintos". 

Esses "pastores", aliás, sao facilmente identificáveis, 
pois, como já foi arguta e fielmente observado, "em suas 
homílias tocam quase exclusivamente em temas economi
cos-sociais: as fun~oes litúrgicas sao por eles transformadas 
em cerimonias laicas, sem nenhum sentido sobrenatural, 
mas sim com muito sentido sociológico, das quais se ser
vem para refor~ar os vínculos sociais e para os contactos 
com os grupos marxistas. Desta maneira toda especial, o 
"cristianismo horizontal" manifesta-se nas ora~óes e can
ticos litúrgicos, composto para a circunstancia. As igrejas 
transformadas em "casas do povo". Até a Santa Missa fica 
reduzida a urna assembléia do povo, frequentemente com a 
participa~áo ativa de pessoas atéias, indiferentes, agnósticas 
e nao batizadas. Nas cerimonias públicas "penitenciais", 
com as quais se pretende substituir a' confissao auricular' 
ou seja, o Sacramento da Penitencia, das pessoas sao ensi-
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nadas a acusar-se unicamente do "pecado Social" (os de
mais pecados nao existem para o "cristianismo horizontal"), 
o qual se reduz apenas ao "pecado" como estruturas de 
opressáo e "explora~o". 

MANIPULA~AO DOS INDÍGENAS 

Inspirados pela lideranºª do bispo Casaldáliga e guar
dando urna conduta totalmente orientada pelos postulados 
da chamada "revoluºªº permanente, mais precisamente, do 
"quanto pior' melhor"' elementos do clero vem provocando 
uma situa~ao altamente explosiva na Colonia Indígenas de 
l\leruri e municipios. adjacentes, área em que indios e alguns 
falsos posseiros sáo instigados pelos próprios padres a prá
tica de invasoes do tipoida levada a efeito, em setembro de 
1975 contra a fazenda Bandeirantes, cujo patrimonio foi 
pilhado pelos assaltantes. 

Mais atos de banditism-0 se tem insolitarñente- repeti
do nestes últimos anos, senda seus autores intelectuais os 
"religiosos" da Missáo Salesiana de Mato Grosso, acanto
nados, sob o disfarce da "Colonia Indígena Sagrado Cora
~ao de Jesus", no Meruri. 

Documentos anexos, que esta Confedera~áo solicita a 
Vossa Excelencia sejam minucionamente examinados pelos 
órgáos de Seguran~a, revelam detalhes da criminosa ativi~ 
dade dos salesianos daquela Missao, quase todos estrangei· 
ros e imbuidos de uma estranha concep~io do sacerdócio 
e respectiva atividade pastoral, por isso que se dissociam 
o "celibato" da castidade, também, para melhor exito da 
marxistiza~áo de suas "ovelhas", separam a fé da religiáo11 

mas por outro lado, confundem em prejuizo desta, a vida 
interior, alvo principal de todas as verdadeiras confissóes 
religiosas, com a atividade subversiva em busca de um falso 
.Reino de Deus na Terra!. 
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Mais de cem fazendas, todas com tíulos de propriedade 
de suas terras e na maioria compradas pelos atuais proprie
tários a própria Missao Salesiana - já foram assaltadas por 
indígenas insuflados pelos "missionários". 

Denúncias e pedidos de providencias tem sido formula
dos pelas vítimas de tais atentados as autoridades esta
duais e federais. Assim, embora profundamente lamentável, 
nao é de estranhar-se que aquelas vítimas, diante da nao· 
aten~io dos seus justos reclamos, se vejam na imperiosa 
circunstancia de defender seus patrimonios que - como é 
óbvio - por serem legítimos nao · podem nem devem ficar 
a merce de agitadores travestidos de religiosos, para melhor 
manipula~io de indígenas e outros "ingenuos", na consecu
ºªº de inconfessáveis e trágicos objetivos. 

Senhor Presidente, 

esta Confedera~áo confia na a~o do seu honrado e ope
roso Governo e está certa de que a presente denúncia será 
criteriosamente apurada. 

A classe dos produtores rurais, que vem respondendo 
com patriotismo e entusiasmo aos apelos de Vossa Exce
lencia, tanto no sentido da maior produ~ao quanto no que 
se refere a justa hwnaniza~ao do trabalho no campo, nao 
pode ficar a merce dos inimigos do Regime, os quais, na 
impossibilidade de urna a~áo frontal contra o Governo, pró
curam atingí-lo indiretamente, através do estímulo a de
sordem e do desrespeito as nossas mais caras institui~oes. 

A. disposiºªº de Vossa Excelencia para todos os escla
recimentos que julgar necessários, aproveito o ensejo para 
renovar ao eminente Chefe da Na~áo os protestos do meu 
respeito e do meu mais alto apr~o. 

FLÁVIO DA COSTA BRITTO 

- Presidente -
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DE COM·O FICAR PRESO E AINDA PERDER SEUS BENS 

Em toda essa história (documentalmente provada) , 
Miguez foi preso e trancafiado, permaneceu no cárcere por 
um periodo de seis longos meses. 

A prisao se deu inicialmente, num cubículo fétido que 
era a cadeia pública de Barra do Garºas. Mostrada a insegu
ran(!a (pois havia ameaºas, dos padres e dos índios) , em in
vadirem aquele cubículo e, além desses motivos, era Miguez 
.membro efetivo do corpo de jurados da comarca, o que lhe 
dava direito a prisao especial. Foi entao transferido para 
o Quartel da Polícia Militar, onde permaneceu sob a guar
da dos eminentes ·Major Joao Monteiro da Costa e Tenente 
Gonºalo de Oliveira Costa Neto, os quais, tornaraim-se ami
gos pessoais de Miguez, em virtude daquela convivencia, 
vendo que nao se tratava de um bandido contumaz. (Foi 
posto em liberdade por forºa da sentenºa de impronúncia 
a seguir transcrita). 

Vimos nessa fase, nossos bens serem dilapidados. Ti
vemos que vender o que possuímos, "a preºo de banana", 
para pagarmos e nao perdermos o crédito junto ao Banco 
do Brasil. Até hoje, ainda devemos ao Banco, inclusive, pa
gando os juros que nunca foram perdoados. Porque a ven
da dos bens nao foi suficientes para quitarmos o débito. 

Os fazendeiros de Meruri continuam com o problema, 
coro os encargos. Nao sabem até agora e já se vao cinco 
anos, como ficarao suas situaºoes. 

Desfizeram de bens em outros Estados, para investirem 
nessas propriedades. Muitos, com sacrifício e economia de 
urna vida toda. 

Aguardam pacientemente, urna soluQao do Governo, e, 
até agora nada! Continuam esperar, acabarao desesperados! 
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SENTEN(JA DE IMPRON!JNCIA DO JUIZ DE DffiEITO 
DA COMARCA DE BARRA DO GAR(JA-MT. 

PODER JUDICI.ÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

A<JA.O PENAL N.0 3.536/ 76 
AUTORA: A JUSTI(!A PúBLICA 
ACUSADOS: MANOEL BORGES DA SILVA E OUTROS 
COMARCA: BARRA DO GARQAS - MT. 

SEN TE N · C A 

VISTOS ETC . .. 
. ' 

O órgáo do Ministério Público da Comarca denunciou: 
1) - .. . 

2) - ..• 

8) - José Antonio Guedes Miguez, brasileiro, casado, 
comerciante, com 33 anos de idade, ~ residente 
nesta cidade e Comarca ; 
como incursos por tres vezes nas penas do artigo 

12J., § 2.0 , n.0 IV, por quatro vezes nas penas do artigo 121, 
§ 2.0

, n.º IV, combinado oom o artigo 12, n.0 II e referidos 
artigas combinados com os artigos 15J. "caput" e 25, todos 
do Código Penal, com as agravantes do artigo 59 da Lei 
6.001, de 19/ 12/ 1.973, "porque, no dia 15 de julho do ano 
próximo passado, por volta de 11 :00 horas, os denunciados, 
sob a lideranºª e orientaºªº intelectual de J oao Marques de 
Oliveira, Alaór Borges Rosa, José Antonio Guedes Miguez e 
Antonio Nonato Rocha,· deslocaram-se armados de facas, 
revolveres e carabinas, para a Colonia Indígena do Meruri, 
onde interpelaram a vítima Rudolfo Georg Lwikenbein, Pa
dre Diretor daquela Missáo, sobre as mediQoes demarcató
rias daquela Colonia, sendo informados pelo mesmo, que 
a realizaQáo da medi~ao era efetuada pela Fundaºªº Nacio-
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nal do Indio; os acirna denunciados, tendo a frente Joao 
Marques de Oliveira iniciaram wna agressao ao Padre, sen
do impedidos pelos índios, ocasiáo em que Joáo Marques 
de Oliveira e Manoel Borges da Silva, sacaram de suas armas 
e iniciaram o tiroteio sobre o Padre e os índios, sendo acom
panhados pelos demais denunciados que se encontravam 
armados, produzindo na pessoa de Rudolfo Georg Lunken
bein as les6es corporais descritas no laudo de exame· ne
croscópico de fls. 20 e 77/78, lesóes essas que por sua na
tureza e séde foram a causa de sua morte: na pessoa de 
Aluísio Bispo as lesóes corporais descritas no laudo de exa
me necroscópico de fls. 21, que por sua natureza e séde fo
ram a causa eficiente de sua morte: na pessoa de Sirnáo 
Cristino as les6es corporais descritas no auto de exame ca
davérico de fls. 22, que por sua natureza e séde foram a 
causa eficiente de sua morte: e, nas pessoas de Louren~o 
Rondon, as lesóes corporais descritas nos laudos de exame 
de corpo de delito de fls. 23 usque 26, deixando de consumar 
os homicídios por circunstancias alheias as vontades dos 
denunciados". 

A presente denúncia teve por alicerce o incluso inqué
rito policial que trouxe em seu bojo as seguintes pe~as: auto 
de prisáo em flagrante - referentes aos indiciados Manoel 
Borges, Francisco Luiz Bispo, Joáo Batista da Silva, Sebas
tiáo Bispo e José Reibeiro Bispo - (fls. 06 usque 15).; auto 
de exame necroscópico de Rudolfo Georg Lunkenbein (fls. 
23) ; auto de exame necroscópico de Aluísio Bispo (fls. 24) ; 
auto de exame necroscópico de Simáo Cristino (fls. 25); 
auto de exame de corpo de delito de Lourengo Rondon, José 
Rodrigues, Gabriel dos Santos e Tereza Rondon - (fls. 

, 26/ 29); inquiri\!6es de testemunhas - (fls. 30/ 40); autos 
de apreensáo - (fls. 42/45) ; interrogatórios de José Carlos 
Pereira, Luiz Pereira Lima, Antonio Nonato Rocha, Dirceu 
Gongalves Pinheiro, Osvaldo Morais de Miranda e Luiz Gon
zaga de Souza ; inquiri~áo das vítimas Gabriel dos Santos, e 
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José Rodrigues - )fls. 72/75) as fls. 77 novo laudo de exa
me de corpo de delito da vítima. Rudolfo Georg Lunken
bein, procedido pelo . Hospital Regional Getúlio Vargas da 
cidade de Aragargas-GO; relatório as fls. 83/ 86, com remes
sa dos autos a Juízo. 

Com o inquérito, subiu a Juízo também as declara\!óeS 
prestadas pelo indiciado José Antonio Guedes Miguéz. 

Recebido o inquérito f oi decretada a prisáo preventiva 
de Joáo Marques de Oliveira, Alaor Borges Rosa, e José 
Antonio Guedes Miguez, sendo pelo mesmo despacho confir
mado o auto de prisáo em flagrante de Manoel Borges da 
Silva, Francisco Luiz Bispo, Bento Bispo, Joáo Batista da 
Silya, Sebastiáo Bispo e José Ribeiro Bispo, - (fls. 94 
usque 97) . ' ~ 

Pela autoridade Policial foi remetido a Juízo as decla
fa~óes de fls. 99/ 102 e o auto de apreensáo de fls. 103 e 104. 

.As fls . 105 José Antonio Guedes Miguez requerendo o 
relaxamento de sua prisao, acostou a documenta~ao de fls. 
133 usque 132. 

Com vistas dos autos, o Ministério Público ofereceu sua 
denúncia, que f oi recebida, designando-se data para interro
gatório dos réus. 

As fls. 137 / 154 juntada . de procura~6es. 
P·elo ofício de fls. 155 do Departamento de Polícia Fe

deral através de sua Superintendencia Regional deste Esta
do remete para os autos as declara~éSes tomadas na cldade 
de Cuiabá das vítimas Louren~o Rondon, Tereza Rondon 
e da testemunha Reginaldo Ferreira Lima. 

Vieram ainda para os autos e procedente da Regional 
de Polícia desta cidade os autos de qualifica\!áO e interro
gatório dos réus Leonidas Pereira Lima, Benigno Alves -do 
Nascimento, Minervino Pereira dos ~·antos, Aldemar de 
Aquino, e declarac;oes da vítima Tereza Rondon. 

' 
Citados, foram interrogados os seguintes réus: Luiz 

Gonzaga de Souza, José Antonio Guedes Miguez, Francisco 
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Luiz Bispo, Manoel Borges da Silva, Joao Batista da Silva, 
.Lázaro Vaz, Bento Bispo, José Ribeiro Bispo, Sebastiao Bis
po, Aldemar de Aquino, Minervino Pereira dos Santos, Leo
nidas Pereira Lima, Benigno Alves do Nascimento, Norael 
Ántunes Marques, Antonio Nonato Rocha e Braulio Lelis da 
Silva, que fora denunciado como Manoel Messias, urna vez 
que este é seu alcunha. 

Defesas prévias apresentadas tempestivamente. 

Aos réus nao encontrados foi determinado citac;ao edi
talícia. 

Por despacho de fls. 280 foi admitido Assistencia da 
Acusac;ao por parte da Fundagao Nacional do tndio -
FUNAI. Pelo mesmo despacho foi determinado o desmem
bramento do processo, seguindo-se este somente contra os 
réus presos e os interrogados, ficando os demais réus aguar
dando em processo apenso o ·prazo do edital. 

.As fls. 288 foi decretada a prisao preventiva de Luiz 
Gonzaga de Souza e dos demais réiis- foragidos . 

Na fase sumariante, foram ouvidas tres vítimas e ca
torze testemunhas, sendo sete de acusa~ao e sete da defesa, 
havendo desistencia das demais pelas partes. 

No prazo do artigo 406 o Ministério Público alegando 
estar provado nos autos a autoria e co-autoria no evento 
dos réus Manoel Borges da Silva, Francisco Luiz Bispo, Joao 
Batista da Silva, Sebastiao Bispo, José Ribeiro Bispo, Bento 
Bispo, José Antonio Guedes Miguez, Antonio Nonato Ro
cha, Luiz Gonzaga de Souza, Aldemar de Aquino, Norael 
Antunes Marques, Leonidas Pereira Lima, Minervino Perei-

, ra dos Santos, Benigno Alves do Nascimento, Lázaro Vaz, 
e Manoel Lelis da Silva, e nao vislumbrando nenhuma ex
cludente de criminalidade ou dirimente penal, pediu a pro· 
cedencia em parte de sua pec;a acusatória e a consequente 
pronúncia dos réus nas penas da denúncia. 
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A defesa de Luiz Gonzaga de S<>uza e Lázaro Vaz Leonel 
alegando inépcia da inicial, deficiencia de citac;ao e ausencia 
de intima9ao dos réus _a audiencia de cita~ao e ausencia de 
intimagao dos réus a audiencia pediu em preliminar a nuli
dade do processo a partir da citagao: no mérito, pediu a im
procedencia da denúncia. 

José Antonio Guedes Miguez negando sua participac;ao 
do evento delituoso, concluiu pedindo sua impronúncia. 

Aldemar de Aquino, Benigno · Alves do Nascimento, Mi
nervino Pereira dos Santos e Leoni~as Pereira Lima, alega
ram inépcia da denúncia bem como negaram sua participa
c;ao no evento delituoso: concluiram por pedir suas impro
núncias. 

Antonio Nonato Rochá ~alegou em preliminar inépcia da 
denúncia pedindo o trancamento da ac;ao. No mérito negou 
peremptóriamente sua participa~ao, concluindo pela decreta
gao de sua impronúncia . 

Os réus Manoel Borges da- Silva, Francisco Luiz Bispo, 
e José Ribeiro Bispo, alegaram: nulidades processuais e 
inépcia da denúncia; no mérito afirmaram que Francisco 
I ,uiz Bisto e Bento Bispo nao se encontravam no local do 
evento e que os dem.ais, embora lá estivessem nao partici
param do fato. Que 1somente Manoel Borges da Silva recoJ 
nheceu ter proferido disparos, porém, o calibre de sua arma 
nao se identifica com as lesoes produzidas nas vítimas; 
Concluiu pela improcedencia da denúncia e o consequente 
impronunciamento dos réus. 

Finalmente veio para os autos as razoes de N orael An
tunes Marques, que como os demais negou sua participa~ao 
no evento e pediu a improcedencia da denúncia. 

Vieram-me conclusos. 

1t {) RELATóRIO. 
FUNDAMENTO E 
DE C 1 DO. 
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A presente a~ao penal diz respeito a viola<;ao do artigo 
121, § 2.0 , n.º IV e artigo 121, § 2.0 , n.0 IV, combinado com 
o artigo 12 do Código Penal, ou seja, homicídio qualificado 
e tentativa de homicídio. 

Homicídio é a destruic;ao da vida humana. 

Punindo-o, o Código Penal busca proteger a vida que é 
o supremo bem do homem. 

No caso dos autos, os denunciados sao acusados de ha
verem desferidos tiros e facadas nas vítimas, matando urnas 
e ferindo outras. Por essa razao, pretende o órgáo Acusa~ 
dor puní-los por homicídio qualificado e por tentativa, eis 
que, aqui nao houve a consumaºªº dos crimes por moti
vos alheios a vontade dos agentes. Dá análise dos · autos, 
conclui-se que ~ maioria dos denunciados eram proprietá
rios e residiam nas proximidades da Colonia Indígena do 
Meruri, tendo esta como seu Diretor a vítima Rudolfo Georg 
Lunkenbein - (padre) . 

Desponta-se ainda que por sobre as propriedades dos 
denunciados, desenvolvia-se urna linha demarcatória, deter
minada pela FUNAI, com o objetivo de limitar a reserva 
indígena e via de consequencia a desapropriagao das terras 
atingidas. Que os denunciados, engolfados pela argumenta
~ªº do réu Joao Marques de Oliveira, vulgo "Joao Mineiro", 
reuniram-se no dia do evento e, depois de embargarem os 
trabalhos de medi~ao, executados por topógrafos, dirigiram
se para a séde da Colonia Indígena, afim de conversarem 
com o padre diretor. E foi aí, que eclodiu o lamentável 
evento, que deixou em seu rastro tres mortos e quatro fe
ridos. 

Acontece entretanto, que no momento do evento, encon
travam-se no local, mais de trinta pessoas, fazendo-se, por
tanto, necessário urna análise assáz acurada, para delinear 
a ~ao de cada um, bem como a sua forma de participa~ao, 
so b pena de deslizar-se no escorregadio terreno das iniqui
dades. 
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Para tanto, nenhum alícerce será mais firme do que 
a prava testemunhal existente nos autos. 

Iniciando-se pelas. declara~oes das vítimas, ternos: 

JOSÉ RODRIGUES - fls. 299. 

"Que, quando os circunstantes já deixavam o local,_ Joáo 
Mineiro sai de seu carro e acercando-se do padre passou 
a proferir-lhes desaforos; que essa discussao versava s&
bre o problema de matanºª de gado, que segundo Joáo 
Mineiro, vinha senda feíta por. ordem do padre; escla
rece entretanto o declarante que o gado que adentrava 
na reserva era morto "pelos índios", porém, náo com a 
autoriza~áo do padre; que em dado momento da discus
sao Joáo Mineiro agrediu o padre Rudolfo físicamente, 
momento em que os índios presentes interviram; que 
foi nessa ocasiao que o Joao Mineiro puxou de tuna arma, 
advindo ato contínuo inúmeros tiros; que o declarante 
lago de início sofreu um tiro na perna, tendo se retirado 
do local; que nao viu Joao Mineiro detonar sua arma: . 
que além de J oáo Mineiro viu também Manoel Borges com 
urna arma na máo; . . . que foi alvejado por Manoel Bor-
ges, pois viu perfeitamente quando este lhe atirou; . 
" . . . que além de Mineiro e Manoel Borges, nao viu se 
outras pessoas estavam armadas; 
" . . . que após o evento ouviu comentários na tribo que 
fara Aluísio Bispo o autor das lesóes produzidas na pes
soa do índio Gabriel; que ouviu também dizer - na tri
bo que as lesóes produzadas na índia Tereza foram pro
duzidas por Ben to Bispo; que segundo comentários da 
tribo foi Joao Mineiro ·quem atirou no Padre Rudolfo". 

GABRIEL DOS SANTOS - fls. 303. 

"Que os presentes já se preparavam para retirar, .quando 
Joao Mineiro, acercando-se do Padre deu-lhe um impur
rao; que o declarante encontra-se nesse m~mento um 



pouco distante. nao ouvindo, por isso o que Joao Mineiro 
disse ao Padre e vice-versa; que viu apenas Joao Mineiro 
empurrar o Padre, momento em que juntamente com Lou
rengo acercou-se dizendo a Mineiro que nao fizesse aquilo; 
que Joao Mineiro imediatamente sacou de um revólver, oca
siao em que ele declarante procurou tomar-lhe a arma: que 
entretanto, nao conseguiu seu objetivo, tendo em vista que 
antes de alcanc;ar a arma de J oao Mineiro recebeu um golpe 
de faca dado por Aluísio Bispo; 
"Que quando deixava o local viu perfeitamente Manoel 
Borges de arma em punho atirar no Padre Rudolfo"." 

TEREZA - fls. 307 

''Que quando retornava, ouviu tiros e lago a seguir per-
. cebeu que seu filho de nome Simao Cristino estava no 

meio da multidao, senda agarrado por várias pessoas; 
que correu para tirar seu filho dalí, momento em que 
recebeu um tiro desf erido por Manoel Preto; que antes 
de prostar-se ao solo viu ainda Manoel Preto detonar ou
tros tiros em dire~ao ao seu filho; que antes de ser ati
rada viu J oao Mineiro a tirar no Padre Rudolfo". 

J á o carrocé! de testemunhas que desfilou por este pro
cesso foram unanimes em afirmar que os circunstantes já 
se preparavam para deixarem o local, quando Joao Mineiro 
deliberadamente provocou o incidente. 

Senao vejamos: 

"Que nesse momento o cidadao que havia conduzido a 
caminhonete rural, do local da medigao até aquela Colo
lia, já tinha abandonado a Missao; que Joao Mineiro ain
da conversando com o Padre Rudolfo comegou a provo
cá-lo, com gestos acintosos e passando a mao pela barri-. 
ga do mesmo; que o depoente pol_!de perceber que em 
dado momento Joao Mineiro sacou de urna pistola, náo 
chegando porém a fazer .uso da mesma face a pronta inter-
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vengáo de um índio, que agarrando em seu pulso, fez cpm 
que essa arma caisse ao solo; que enquanto isso se de
senrolava, Manoel Preto, de arma em punho atirou no 
Padre Rudolfo; que os índios largaram entao de Joao 
Mineiro e foram por sobre Manoel Preto,-ocasiao em que 
J oao Mineiro saca de um outro revolver e atira e:rµ um 
boro ro; que quando J oao Mineiro apontou para outro 
índio, este cobriu-se com um rapaz que alí se encontra
va; que a bala enderegada a · esse índio atingiu a nuca 
desse rapaz". ( depoimento de El vio Candido de Souza __:._ 
fls. 309) 

"Que lá se encontrava quando ouviu alguns tiros dados 
compassadamente, procedido de gritaría; que logo em se
guida ouviu-se um tiroteio mais cerrado; que veio corren
do e ao chegar no pátio. viu claramente quando Manoel 
Preto apontou seu revólver as costas do índio Lourengo, 
desferindo um tiro". (Celso Alves dos Santos - fls. 316). 

"Que feito isto esse padre saíu para o pátio da Missáo, mo
mento em que Joao Mineiro passou a desacatá-lo, chaman
do-o de ladrao; que certa fe!ta empurrou o padre, momen
to em que os índios que alí se encontravam acercaram-. 
se de Joáo Mineiro afim de defender essa vítima; ou se
ja, Rudolfo; que Joáo Mineiro ao ver-se cercado puxou 
de seu revolver e desf eriu um tiro no Padre". (Itelvina 
Aquino Correia - fls. 319) . 

"Que foi seguido por inúmeras pessoas que tornaram 
arrodeá-lo; que Joao Mineiro dava empurroes no Padre 
e pedia para que este reagisse". (Maria Pedrosa Vieira -
fls. 324). 

"Que foi acompanhado por Joao Mineiro, que segundo 
pareceu o declarante, nao se conformava com a situagao 
e procura va a todo custo provocar o conflito; que o de-
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poente que também encontrava-se na diretoria dirigiu ... se 
para a caminhoneta referida, afim de auxiliar no descar
regamento da mesma; que quando percorria esse trajeto 
da diretoria a caminhoneta percebeu que J ºªº Mineiro 
procurava agredir o Padre Rudolfo dando-lhe empurroos 
e cotucóes na barriga; . . . que em meio do pátio perce
beu que Manoel Borges tendo um revolver as maos des
feriu dois tiros em dire~ao ao grupo de bobóros que cer" 
cavam o Padre e Joao Mineiro e um tiro em dire~áo de 
urna mulher que nao conseguiu identificar". (Gon~alo 

Uchoa - fls. 329). 

Por esse desfile de declara~óes e depoimentos, aliado as 
demais pravas dos autos, existem indícios suficientes a res
peito da autoria dos crimes. Pois, tudo gira em torno dos 
réus Joao Marques de Oliveira, vulgo "Joao Mineiro" e Ma
noel Borges, havendo referencias embora menos frequente 
dos denunciados Bento Bispo, Baltazar Lucena de Medeiros 
e Nativo Lucena de Medeiros. 

Quanto aos demais denunciados, nada existe nos autos 
que possa enquadrá-los como autores ou ca-autores dos de
litos. Nenhum resquicio vislwnbrou no processado a res
peito da autoria. 

Quanto a co-autoria mistér se torna um breve estudo, 
escudado na doutrina e na jurisprudencia. 

Diz o artigo 25 do Código Penal que: 
"quem, de qualquer modo, concorre para o crime, inci
de nas penas a este cominadas". 
Decorre daí que a co-autoria é o crime praticado por 

várias pessoas, ha vendo a chamada co-delinquencia. 
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·Segundo o magistério de Magalhaes Noronha, 
"existe co-delinquencia quando mais de urna pessoa cien
te e voluntáriamente participa da mesma infra~io penal. 

:m a convergencia de vontade para um fim comum, ade
rindo urna pessoa a a~ao da outra, sem que seja neces
sário prévio conserto entr e elas". 

Deduz-se daí que o aspecto jurídico penal, para que 
acorra a participagao criminosa de que trata o artigo 25 do 
Código Penal faz-se necessária a existencia "do vínculo psi
cológico que une as atividades e.m concurso"; é necessário 
a existencia da vontade firme e consciente de cada co-partí.
cipe devidamente harmonizada com a a<;ao dos demais. 

Eloquente ligao a respeito já nos deu o Egrégio Tribu
nal de Justi<;a de Alagóas quando decidiu que: 

. ~ 
"sem elemento moral, isto é, sem a consciencia da coo
pera<;ao ou sem que cada ca-participe seja animado pelo 
nissus voluntaten ad delictum nao se pode conceber a 
co-participa~ao. Se tal vínculo nao existe o que pode 
acorrer, como ensina N élson Hungria é a denominada 
autoria colateral, na qual, se qualquer das atividades 
convergentes realiza sózinlla o resultado final, por este 
nao responderao os demais". 

Na espécie dos autos nenhuma prova nos leva a crer 
tenham os denunciados se reunido no dia do evento com a 
vontade consciente e precípua de matarem ou tentarem con
tra a vinda dos moradores da Colonia Indígena do Meruri. 
O que ficou claro é que os denunciados, para lá se dirigi
ram na esperanga de encontrarem com o Presidente da Fun
dagao Nacional do indio (FUNAI) e com este dialogarem a 
respeito da expropria<;ao de suas terras. Pelo menos, é isso 
que ficou patenteado nos autos, pois o réu Joao Mineiro 
propalara essa notícia. 

E tais boatos a respeito da vinda dessa Autoridade, nao 
era totalmente desprovida de fundamentos, urna vez que se
gundo afirmagao da Irma de caridade, Maria Pedrosa Viei-
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ra, residente na própria Colonia :Nieruri, havia pro1nessa do 
Presidente da FUNAI em visitar a reserva, sendo esse fato 
a ela informado pelo próprio Padre Rudolfo. (fls. 327). Tam
bém o Padre Gonc;alo Uchoa as fls. 332 declarou dias antes do 
evento o Padre Rudolfo encontrou-se com o Presidente da 
Funai na cidade de Cuiabá, quando f oi por este informado que 
tanto o INCRA como a FUNAI estavam estudando a possibi
lidade de urna indenizac;ao dos proprietários da regiáo". 

Assim sendo e se houve por parte desses denunciados 
qualquer das modalidades de incitamento, tao bem descritas 
por MANZINI, ao estudar as formas de participac;áo crimi
nosa, os autos nao ministram prova. 

Os indícios de co-participac;ao sao realmente insuficien
tes e fracos para nos convencer de que os réus ao acompa
nharem Joao Mineiro, Manoel Borges e outros apontados 
como autores, tivessem o intento de participar do delito ou 
da vontade consciente de aderirem a resoluc;ao criminosa. 

Sendo insuficiente a prova indiciária para gerar certeza 
quanto a co-participac;áo, deve o Juiz trilhar pelas alamedas 
da impronúncia, sob pena de cair no terreno das iniquidades. 

Garroud, em sua "précis de droit crimine!, pág. 381", 
ensina que a modalidade da participac;ao punível, compreen
de em duplo elemento: o conhecimento e a vontade; é ne
cessário que o agente tenha conhecido a criminalidade do 
ato ao qual se associou e que ele tenha querido auxiliá-lo; 
em urna palavra, que ele tenha participado do delito, ciente 
e voluntáriamente. 

Nao há, nos autos prova iniludível de ato intencional 
por parte dos réus denunciados por co-autoria nos crime de 
homicídio e tentativa de homicídio. 

Se inexiste nos autos prova suficiente de co-autoria re
ferente a maioria dos denunciados o mesmo nao acontece 
comos réus 1'1anoel Borges e Bento Bispo urna vez que Joao 
Mineiro, Baltazar Lucena de Medeiros, e Nativo Lucena de 
Medeiros serao objetos de julgamento em outro processo. 

136 

Existem nestes autos f ortes indícios de serem os réus 
mencionados os autores, dos crimes de homicídio e tentati
va de homicídio praticados nas pessoas das vítimas. 

Por outro lado é princípio reconhecido de direito, que, 
convencen do-se o J uiz da existencia do crime e de indícios 
da autoría, julgará procedente a acusa~ao, pronunciando o 
acusado. 

~ o princípio do livre conhecimento outorgado pelo Có
digo e devidamente acentuado ria exposigao de motivos. 

Finalmente nao vislumbram dos autos em favor desses 
acusados nenhuma excludente de criminalidade, a ensejar 
nesta fase processual as suas absolvi~oes. 

. Pelo exposto julgo procedente em parte a denúncia de . ' 

fls. 02, para pronunciar nestes autos MANOEL BORGES DA 
SIL V A e BENTO BISPO, brasileiros, casados, lavradores, 
residentes no Município de General Carneiro desta Comar
ca, como incursos, o primeiro, por duas vezes nas san~óes 
do artigo 121, § 2.0

, n.0 II e também por duas vezes nas san
góes do artigo 121, combinado com o artigo 12, n.0 II; com
binados ainda com o "caput" do artigo 51; e o segundo nas 
sangoes do artigo 121, combinado com o artigo 12. n.0 TI, 
tudo do Código Penal vigente, sujeitando-os a julgamento 
pelo Colendo Tribunal Popular. 

Lance-se seus nomes no rol dos culpados. 
Recomende-se a prisáo em que se encontram. 
Finalmente, e tendo em vista os motivos e tudo o mais 

que dos autos constam, julgo 11'iPROCEDENTE a denúncia 
ofertada pelo órgáo Acusador contra os réus, LEONIDAS 
PEREffiA LIMA, BENIGNO ALVE S DO NASCIMENTO, 
MINERVINO PEREIRA OOS SANTOS, ALDEMAR DE 
AQUINO, LUIZ GONZAGA DE SOUZA, JOS~ ANTONIO 
GUEDES MIGUEZ, FRANCISCO LUIZ BISPO, JOAO BATIS· 
TA DA SILVA, LAZARO VAZ, JOSÉ RIBElRO BISPO, SE
BASTIAO BISPO, NORAEL ANTUNES MARQUES, ANTO· 
NIO NONATO DA ROCHA e BRAULIO LELIS DA SILVA, 
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também conhecido por llANOEL JIESSIAS, todos já quali
ficados, tudo nos termos do artigo 409 do Estatuto Proces
sual Penal. 

Custas na forma da Lei. 

Publique-se, Registre-se, Intime-se e remeta-se a Corre
gedoria Geral da Justi~a. 

Barra do Gar~as, 02/ 02/77. 

a) DR. FUVIO JOSÉ BERTIN 
Juiz de Direito. 

OBS. DO AUTOR: - O nobre Juiz prolator desta senten~, 
é estudioso culto e inteligente e sem
pre desempenhou com amor e entu
siasmo suas fun~oes, na comarca de 
Barra do Gargas. 

Tanto que, merecidamente, o Egrégio Tribunal de Jus
tiga Matogrossense, houve por bem, promove-lo para Cuia· 
bá, sendo hoje, diretor do Forum daquela Capital. 

Sem desmerecer os outros magistrados, que, militam 
ou militaram nas lides forenses de nossa comarca, mas, Dr. 
Flávio, é sempre lembrado com saudades, nao só em nosso 
meio, bem como, em toda comunidade barragarcense. Ho
mem que sempre buscou a Justiga, tornando-se com sua 
dedicagao e trabalho, urna esperan~a da Magistratura do 
Estado de Mato Grosso. 

Inclusive, o nobre vereador Dr. Dercy Gomes da Silva, 
apresentou projeto de lei, para que o Forum local levasse -

, o nome desse eminente Magistrado. Colocado em vota~ao, 
houve unanimidade e, aprovado o projeto, a Camara Müni
cipal de Barra do Gar~as, mandou afixar urna placa de bron
ze na fachada principal daquela Casa de Justi~a: "FORlTM 
FLA VIO JOS~ BERTIN". 
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RECURSO PROPDSTO PELA FUNAI CONTRA A 
SENTEN~A DE IMPRONUNCIA DO JUIZ DE DffiEITO 

DE BARRA DO G~AS - 25.02.77. 

AO 
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTI~A DO ESTAD~ 

DO MATO GROSSO 

Egrégio Tribunal: 

A F'UND.A!CAO NACIONAL DO 1NDIO - F'UNAI - por 
seu advogado infra-assinado, já devidamente qualificado e 
aceito nos Autos, como Assistente de Acusagao vem mui res
peitosamente, perante es~e Egrégio Tribunal, em nome das 
vítimas índios SIMA.O CRISTINO (morto), LOURENQO 
RONDON, JOSÉ RODRIGUES, GABRIEL DOS SANTOS e 
TEREZA RONDON, RE c o R RE R, como preve o artigo 
581, combase no artigo 598, ambos do CPP, da sentenga que 
impronunciou os indiciados · LEONIDAS PEREIRA LIMA, 
BENIGNO ALVES DO NASCIMENTO, MINERVINO PEREl
RA DOS SANTOS, ALDEMAR DE AQUINO, LillZ GONZA
GA DE SOUZA, JOSÉ ANTONIO GUEDES MIGUEZ, FRAN· 
CISCO LillZ BISPO, JO.AO BATISTA DA SILVA, LAZARO 
V AZ, JOSÉ RIBEIRO BISPO, NORAEL ANTUNES MAR
QUES, ANTONIO NONATO DA ROCHA, e BRAULIO LELIS 
DA SILVA, também conhecido por MANOEL MESSIAS, 
prolatado pelo MM. JUIZ DA COMARCA DE BARRA DO 
GARCAS-MT, pelos motivos que passa a expor: 

Cabe recorrer da sentenga de impronúncia, porquanto 
mante-la seria ferir as provas colhidas nos autos e deixar 
impune aqueles réus que, valendo-se de sua superioridade 
intelectual, tramaram e prepararam adredemente os confli
tos que cristalinamente perceptível, culminaram com o ex-
cesso de violencia. 

E isto porque, dos depoimentos, colhe-se a informa~áo 
precisa de como a violencia comegou a gera:r os conflitos 
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e as razoes delituosas que culminaram - in extremis _ 
com mortes e lesoes corporais. 

Sem corrermos o risco de deslizarmos pelo terreno es
corregadio das iniquidades, pingamos os pontos elucidativos 
encontrados nos depoimentos das testemunhas, réus e vfti
mas pois, sobos mesmos a fonte geradora da verdade envol
vente do detestável e abominável crime contra pobres e in
defesos índios. 

Para tanto, nenhum alicerce melhor e mais firme do 
que os depoimentos: 

Iniciamos pelo depoimento da testemunha: 

ELVIO <?ONDIDO DE SOUZA - fls. 35 

"se encontrava a linha de, digo, avante, quando foi in
terpelado por um grupo de pessoas que aproximaram
se de um indio que estava em sua companhia e come
~aram a empurrarem momento em que o declarante 
pediu aos mesmos que nao fizessem aquilo com o índio 

' que um do grupo mandou que o declarante calasse a 
boca porque seria melhor para ele notando o declarante 
o clima discordia! quietou-se, em seguida o grupo foi 
até o acampamento e apossou-se de todo o genero ali
mentício e utensílios, que passado quinze minutos apro
ximadamente retornaram onde se encontrava o decla
rante e seu companheiro de trabalho, tomaram o apa
relho de trabalho . .. " 

. Essa testemunha confirmou o depoimento acima trans
crito quando depos em juizo, co1no consta as fls. 309 e se
guintes pois era, no dia do evento, o auxiliar de topógrafo
que estava trabalhando na medi~ao das terras indígenas de 
~erure, na execu~áo da Demarca~áo Administrativa, proce
dida pelo Poder Público, da Uniao Federal no cumprimento 
do :nandamento legal contido na Lei 6001/73, Estatuto do 
Indio. 

140 

Mas, a confirma~ao da violencia iniciada no momento 
do embargo da medigao administrativa nao fica só no de
poimento da testemunha posto que, a mesma versáo é facil
mente e pin~ada dos depoimentos dos próprios réus impro
nunciados, com a seguir mostramos: 

Depoimento do réu JOSÉ ANTONIO GUEDES MIGUEZ 
- as fls . 185: diz que recebeu un1 bilhete assinado pór No
nato, para que ele, Miguez, fosse a sua casa juntamente com 
Lázaro e Alaór a fim de embargarem a medigao, o que foi 
feito e consumado no dia 15, dia do evento, ainda do mes
mo depoimento, fls. 185 v. colhe-se que toda trama engen
drada na vespera foi executada pois todos os indiciados se 
dirigiram ao local, onde se realizava a demarcagao e lá fize
ram o embargo dos trabálhos e apreenderam todo o mate
rial como textualmente declara o réu depoente: 

"que apreendidos os instrumentos de medigáo, o enge
nheiro pediu ao decl~rante que levasse o aparelho em 
sua caminhonete, pois tratava-se de um objeto de bas
tante valor" . 

Os depoimentos dos réus FRANCISCO LUIZ BISPO, 
(fls. 188/189), JOAO BATISTA DA SILVA, (fls. 196/197), 

JOSÉ RIBEIRO BISPO, (fls. 202/203), SEBASTIAO BISPO 
(fls. 204/ 205), ALDE1fAR DE AQUINO (fls. 213/214), MI
NERVINO PEREIRA DOS SANTOS (fls. 215/ 216), LEONl
DAS PEREIRA LIMA (fls. 217/ 218), BENIGNO ALVES DO 
NASCIMENTO (fls. 219), NORAEL ANTUNES MARQUES 
·(fls. 227/230) , ANTONIO NONATO ROCHA (fls. 260/261), 
BRAULIO LELIS DA SILVA (fls. 268/270) repetem a mes
ma história, que todos participaram dos atos de embargo 
da medi~áo e apreensao dos aparelhos de trabalho dos to
pógrafos e ato continuo se dir igiram para a sé de da Missao 

' . 
Salesiana de Meruri, onde continuaram praticando a violen-
cia, agredindo o Padre Uchoa e lago em seguida as discus-
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soes e os conflitos foram mais violentos, com o Padre Ro
dolfo (morto) e no clímax, da violencia o consulmatus est 
vítimas mortas e vítimas feridas. 

A confirmac;ao da violencia denunciada na prática dos 
crimes contra as vítimas, quer em grau de morte quer co
mo lesoes corporais vem, com se disse, nao só das provas 
materiais (mortes e ferimentos) nem vem somente dos de
poimentos das vítimas que, por milagre continuam vivas, 
más, também, por testemunhos irrefutáveis e confissao dos 

, . , proprios reus. 

Egrégio Tribunal 

O Código Penal Brasileiro define no seu artigo 11, "o 
1 esultado, de que depende a existencia do crime, é imputá
vel a quem Ihe deu causa. Considera-se causa a ac;ao ou omis
sao sem a qual o resultado nao teria ocorrido". 

E no artigo 25 "quem de qualquer modo concorre para 
o crime incide nas penas a este cominadas". 

É a co-autoria. 

Daí porque vem a recorrente sustentando a co-autoria 
dos indiciados objeto da sentenc;a de impronuncia, porque 
todos eles participaram do ajuste, da determinac;ao ou da 
instigac;ao e o auxílio para que o crime fosse praticado, pois 
agentes capazes sabiam que o desfecho dos conflitos iria 
chegar ao extremo. 

Sao ca-autores porque, ainda que nao tenham acionado 
os gatilhos das armas assassinas ou desferidos os golpes 
das facas causadoras das mortes e ferimentos foram omis~ 
sos a ponto de permitirem a consumac;ao dos crimes, omis
sos como fala o Código Penal no seu artigo 11. 

' Se, no início dos conflitos noticiados pelo requerimento 
de fls. 136, nao desejassem os indiciados o resultado extre
mo d.e~eriam fazer valer a razao e o bom senso, para nao 
perm1t1rem a violencia. 
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Más, assim nao agiram e preferiram participar dessas 
violencias porque o animus dos indiciados nao era o da pa
cificac;áo posto que, quando se reuniram na vespera e no ella 
do evento já tinham ·a disposic;ao de praticarem a violencia 
sanguinária posto que; já haviam premeditado embar,gar a 
medie; a o pela f ore; a como fizeram, vale ressaltar. 

As pobres vítimas, índios existentes e vivendo a mar
gem do entendimento perfeito e adequado do complexo . so
cial do homem branco, foram atingidos na sua simplicidade 
e santa inocencia, pela brutalidade e violencia dos homens 
tidos como civilizados, bastando ·que sejam lidos os depoi
mentos que estas vítimas prestaram, para se sentir a parti
cipac;ao dos indiciados, que a sentenc;a impronunciou. 

Nao ternos a menor- dúvida que houve a omissao pro
positada dos indiciados impronunciados, daí porque "o ele
mento moral e a consciencia da cooperac;ao" a que se refere 
a lic;ao trazida pelo MM. JUIZ para a sentenc;a fica perfeita
mente caracterizada e indica que referidos indiciados terao 
que responder pelo crime praticado. 

Vale ressaltar, como se disse em conjunto com o douto 
representante do MP, nas raz6es finais a perfeita e necessá
ria repetic;ao ao citarmos HUNGRIA, fazendo referencia a 
FLORIAN - "consentir no resultado, nao ése nao um mo
do de quere-lo (vol. 1 tomo TI pág. 115). Da análise do con
ceito de dolo, acima citada por HUNGRIA, acentua VON 
HIPPEL, consentir em determinadas consequencias de uma 
ac;ao, nao importa apenas a representa~ao dela, más, sim, 
sua influencia sobre a conduta do agente, isto é sobre a von
tade do evento. (QB. cit.). 

Ao analisarmos a declara~ao do réu MANOEL BORGES, 
(já pronunciado) as fls. 8 dos autos o mesmo assim 
se expressou: 
"Em virtude disso o fazendeiro JO~~O MINEIRO reu
niu os demais prejudicados e os peoes, no total de ses-
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senta pessoas, para estarem em palestra com o Padre 
RULDOFO, a fim de se reunirem, para um entendimen
to e verificagao se realmente aquele Pe. exibia documen
tos comprobatórios que doavam aquelas terras para os 
indígenas, caso possuissem a documentac;ao nao have
ria nenhum levante, más caso contrário iria haver ti
roteio". 

Tal fato configua a plenitude do dolo nas ~óes dos in
diciados impronunciados poste que de ante mao, ao partici
parem de reuni6es prévias sabiam que iria haver tiroteio, 
dolo esse que, no dizer do insigne penalista italiano CARRA
l{A, "dolo é a intenc;ao mais ou menos perfeita de praticar 
um ato que se sabe contrário a Lei". 

E a jurisprudencia em matéria de prova indiciária para 
os efeitos dos réus serem pronunciados, é uníssona: 

"nao é preciso a certeza para a pronúncia, bastando a 
presunc;ao da responsabilidade do denunciado". (R.F. 
136/271). 

Estando comprovada a materialidade dos fatos, e a 
autoría pela participagao efetiva e de vontade dos indicia
dos impronunciados ante a clara intensáo com que os mes
mos se reuniram, recorre-se a esse Egrégio Tribunal da Jus
tiga para pleitear a reforma da sen ten e; a que impronunciou 
os réus acima nomeados e já devidamente qualüicados e 
identificados nos autos para que, devidamente pronunciados 
perante o Tribunal Popular, responderem, juntamente com 
os réus já pronunciados pelos crimes praticados e serem 
condenados nas penas que Ihes couberem por ser de justic;a. 
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Barra do Garc;as, MT, 25 de fevereiro de 1975. 

TIB~RIO CORDEIRO TA V ARES 
Advogado - Assistente Acusa~ao 

' 

CONTRA RAZóES DE APELAQAO PROPOSTA CONTRA 
A IMPRON'úNCIA DOS ACUSADOS DO MERURI -

PELA. FUN Al - 18.03.1977 

Exm.º Sr. Dr. Desembargador Presidente do EGR~GID 
TRIBUNAL DE JUSTI~A DE MATO GROSSO. 

"NOBRES DESEMBARGADORES" 

ALDEMAR DE AQUINO, BE~IGNO ALVES DO NAS
CIMENTO, LEONIDAS PEREIRA LIMA, ~JIINERVINO 
PEREIRA DOS SANTOS e JOSÉ ANTONIO GUEDES 
MIGUEZ, pelo advogado infra assinado, qualificados nos 
Autos n.º 3.536/ 76 - · ~ Ac;ao Penal - que lhes move a 
Justic;a Pública da Comarca de Barra do Garc;as, Estado 
de Mato Grosso, vem com o devido respeito e máximo 
acatamento a presenga de VV.Exas. apresentar as CON· 
TRA-RAZOES de Apelagao proposta contra a IMPRO· 
NúNCIA dos mesmos, pela FUND~(1A{) NACIONAL DO 
INDIO - FUNAI - assim o fazendo com base no se
guinte: 

DA SENTEN{}A DE IMPRON{JNCIA 

O Dr. FLA VIO JOSÉ BERTIN, o ilustre Juiz instrutor 
da presente Ac;ao Penal, acompanhou desde o inicio das 
investigac;oes o andamento processual, mesmo antes de vir 
as suas maos, já conhecia todos os pormenores e extrava
sando o seu zelo, se fez acompanhar do Dr. JOAO FILGUEI· 
RAS NETO, o acatado representante do Ministério Público 
nesta Comarca. 

Juntos diligenciaram por conta própria e prestaram co
laborac;ao as autoridades policiais que. contaram também 
coma ajuda de agentes Federais, portanto o MM. Juiz pro
lator da sentenga de impronúncia, mais do que ninguém 
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estava apto para assim proceder, e a prova bastante disso, 
f oi a concordancia da Promotoria de Justiga com a senten~a. 

Os ilustrados Desembargadores, por ocasiáo do manu
seio das provas contidas nos presentes Autos, verificará.o a 
Justi~a da Senten~a e logicamente iráo confinná-la. 

DA APELA9AO 

Vazia, infantil, contraditória e injusta, assim se apre
senta a pe~a apelatória em face as provas dos autos. 

Lógico e evidente, que deve ser louvado o trabalho dos 
ilustres causídicos signatários das razoes, que num esfór~o 
sobrehumano tentaram provar o improvável, daí as contra
di~óes gritantes, principalmente no suporte jurídico do Art. 
25 do CP, quando as fls. 494 assim se expressa: 

"Daí porque vem a recorrente sustentando a co-autoria 
dos indiciados objeto da sentenga de impronúncia, por- · 
que todos eles participaram do ajuste, da determina
~áo ou da instigagao e o auxílio para que o clime fosse 
praticado, pois agentes capazes sabiam que o desfecho 
dos conflitos iria chegar ao extremo". 

Defenderam a participagáo ativa dos denunciados, co
mo co-autores conscientes do crime a ser praticado, para 
logo em seguida, as fls. 495 e em sequencia ininterrupta afir
mar: 

li6 

"Sao co-autores porque, ainda que nao tenham aciona
do os gatilhos das armas assassinas ou desferido os 
golpes das facas causadoras das martes e f erimentos 
foram omissos a ponto de permitirem a consumacáo 
dos crimes, omissos como fala o Código Penal no seu 
artigo 11". 

· · -~ C0mo pode ilustrados Desembargadores serem acuSadós 
.de -~~áo e omissao ao mesmo tempo? Cita vários penalístas, 
tentando justificar a . dolosidade e tipicidade dos acusados; 
de maneira-. genérica; sem estabelecer a culpabilidade dé ca
da wri. Disserta vagamente sobre a apreensáo dos apar.elhos 
tóp·ográficos, sem se fixar no objeto principal - · H~Mlct
DIO e TENTATIVA. . .-.-~::~ _;; 

"-:"'," A Apelagáo é feita em nome dos índios: SIMAo· ~"CRJS.. 
~IN"o-:- morto, sem provar quein o matou, ou seJa qual dos 
denunciados é resoóhsável por . sua morte; ·. LOURENCO 
RONDÓN, JO~ RODRIGUES, GABRIEL DOS SAN'.OOS··e 
TEREZÁ RONDON - feridos, sem pr'ovar quem os feriu. •: 

· Colendo Tribunal, :riao merece · guarida os argumentoS 
da Apela~ao por contrariar a prova dos Autos, o império 
da Lei· e da Jústiga Sob pena de· revalarinos para o' terreno 
das iniquidades, como bem lembrou o patrono dos Apei~ 
tes. · <: 

· Voltamos a insistir que a ·concordancia do representante 
'do Ministério Público é a prova final, verdadeira, indisctl; 
tivel e ·insofismável da lisura · da Senten~a de Impronúncia 
e ·nem ·'mesmo·· 11ustrados Desembargadores, os brilhanteS 
advogados da familia da vítima Padre RUDOLF LUKEIN• 
BEIN, Drs. JOS;fJ VIDAL, OCTAZIA DE OLIVEIRA que dis
pensa comentários e mais o Dr. JOAO MACIEL D'ANGELO 
FILHO, também concordaram com a Senten~a, logo deve 
ser a ·mesma aceita por representar a verdade verdadeira. ·; 

Assim, deve ser a mesma confirmada por esta Egrégia 
Corte de Justi~a, sem tomar conhecimento das aleivosias 
trazidas para os Autos pela FUNAI. 

FUNDAMENTA9A.0 LEGAL 

00-AUTORIA - (Dir. Pen.) o que conjuntamente com 
outro ou outros indivíduos, pratica o mesmo delito ou co
opei'Jt na SUa execu~ao1 9U lhe prest~ tal au"ilio . ou.·-assis-
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Uncia, sem a qual ele nao se consumarla ... " PEDRO NU
,NES "in Dicionário de Tecnologia Jurídica" - Vol. I, pág. 
,207. 

Nos termos da Apela~áo, os denunciados praticaram ao 
mesmo tempo A~AO e OMISSAO, seja qual for o Angulo 
analisado para a tipifica~áo do crime, vejamos a Doutrina 
e Jurisprudencia de nossos Tratadistas e Tribunais: 

Vicente Sabino Júnior - "DffiEITO PENAL" - Vol. 
I - pág. 272, citando Nelson Hungria: "A coopera~áo das 
atividades pode ser SIMULTANEA ou SUCESSIV A. Exige
s-e, apenas, que as atividades se apresentem, subjetivamen
te coligadas ou coordenadas, ou que um dos agentes saiba 
que contribui par~ a outra atividade". 

De acordo com a teoria monística adotada pelo nosso 
Código, no concurso de pessoas, um só delito com plurali
dade de agentes, assumindo, cada qual, posi~ao própria, 
para efeito de punibilidade. 

Náo restou provado tenham os denunciados se utiliza· 
do de atividades subjetivas e coligadas e nem mesmo coor
denadas com plena consciencia para o delito do HOMIOI· 
DIO ou TENTATIVA, no qual foi pedida a reforma da Sen· 
ten~ em termos de co-autoria. 

Basileu Garcia - "INSTITUIQC>ES DE DffiEITO PE
NAL" - Vol. I - 3.ª Ed. pág. 359: - "Pode suceder que 
urna pessoa tome parte em delito de outrem sem que baja 
co-delinquencia. ~ o que se dará se a participa~áo nao for 
ciente e voluntária". 

Segundo a prova dos autos, os denunciados realmente 
estiveram no local do crime, com exc~áo de JOS~ ANTO· 
NIO GUEDES MIGUEZ, os restantes já náo se encontravam 
ali, onde está a tipicidade do delito? As testemunhas de 
ACUSA~AO foram unanimes em afirmar esta verdade, onde 
está a dúvida? 

Romeiro Neto, citado por Carlos de Araujo Limá .-:-
"OS GRANDES PROCESSOS DO JURI" - Vol. IÍI _:_ -pig: 

14S 

135: "·Nao é possivel que se conceba responsabilidade crt· 
minál sem Culpa ou sem dolo. Concorrer de algüm niodo, 
sem a inten~áo, sem _a vontade de concorrer para o crime, 
ou sem a possibilidade de prever que estava concorrendo 
para o crime, jamais será ato de co-autoria. Náo, náo pode 
ser ato de co-autoria de um crime que nao é previsível den
tro da sistemática do nosso Código". 

Náo só os Doutrinadores Pátrios, como também a ju
risprudencia predominante em nossos principais pretó
rios, que para haver co-autoria, _deve haver a CONScmN'· 
CIA NA COOPERA~.A.O DO CRIME, é o chamado NEXO 
CAUSAL, vejamos alguns arestos: 

"O conceito de co-autoria ou co-delinquencia tem como 
pressuposto lógico e imanente o vínculo subjetivo ou 
psicológico, vale dizer, a consciencia de cooperar. na 
pratica do crime" - RT. 257-166 e 265-607. 

"O conceito de co-autoria ou co-delinquencia, em face 
da doutrina perfilhada pelo nosso Código, tem como 
pressuposto lógico e imanente o vínculo subjetivo ou 
psicológico, ou seja, a consciencia de cooperar na prá· 
tica do crime. Portanto, quando uma -pe~a acusatória 
inicial alude ao assunto ou fala em trama delituosa. 
deve, necessariamente, indicar as circunstancias obje
tivas reveladoras da co-participa~áo" - RT. 269-485; 
289-85 e 211-378. 

Outra nao é a interpreta~áo mesmo literal do Art. 25 
do Código Penal vigente, quando afirma: "QUEM DE QUAL
QUER MODO CONCORRE". 

Concorrer, quer dizer participar, e nao ficou provado 
nos autos a particip~áo dos acusados no delito em refe
rencia, e náo apenas a PARTICIPA<1\0 pura e simples, co-
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-mo ií.c.o.u.:.~amplamente . demonstrado em face a. O.outrin~ . ~ 
~.JurispI'l:l(lencia · ,tal participa~ao· deve ser CONSCIEN.JE. E 
~VOLUNTÁRIA, isso nao houve no caso em tela. 

~ "Nao há co-autoria se nao há nexo ou rel~áo nos pro
-: _ :,_~.) cediroent9s_ dos denunciados e nem a necessária indica

~ªº ainda que remota; de urna a&socia~ao de causas ·cons
, . ~ _cientes, urna .convergencia de atividades entre eles" Re-

-. ....., . - ... - . . . 

'.. vista Forense, 20-138. · 
.. . 

''Inexistindo qualquer prova idonea que mostre o con
lúió ·o concerto entre o peticionário e os agentes do cri
me, deve ele ser absolvido, por nao caracterizada a co
autoria" RT 253-151. 

Ci' .. :· !~': ; . 

· ·· .~ HNao há concurso punível sem o pressuposto do dolo" 
"'' ' .. ' . 
;: · ·Revista Forense - 195-375. ,1 

Henrique Ferri - DIREITO CRIMINAL .. - sustenta a 
..... t • ... .• . . 

•mesma> tese quando afirma: 
>\ '\ . . 
~ . ·• 

' . 
~ 

" 

"A inten~áo do agente é um fator mais importante do 
que a vontade, na conceitua~ao de dolo. Nao se pode 
prescindir do exame da dir€~ao da vontade - tendere 
in - -que é o que caracteriza a inten~ao". 

. .. . Pelas provas dos autos, verificou-se o seguinte: 
"Um ·grupo de fazendeiros, inconforrhados com a De

marca~áo da área para a cria~áo da reserva para os índios 
~bororos, sem que houvesse nenhum Decreto . Desapropria
-tório ou Expropriatório, se reuniram a fim de embargar os 
trabalhos topográficos. Feíto isso, se deslocaram até a Co-
.lonia Meruri, pois foram informados pelos Agrimensores 
de que a medi~o estava sendo supervisionada pelos Pa
dres daq_uela Colonia. A prova de que foram . a Meruri para 
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negocia~óes, é que inclusive levaram em seus veiculos os 
próprios topógrafos. Alí os animos se exaltaram havendo 
discuss5es acaloradas entre os fazendeiros e missionários, e 
quando já tudo estava resolvido, com a maioria dos fazen
deiros já a caminho, ouviu-se o primeiro tiro e logo a se
guir cerrado tiroteio, resultando nas mortes e ferimentos 
de que nos falam os presentes autos". 

Das 14 (catorze) testemunhas ouvidas, inclusive as ví
timas, nenhuma delas, afirmo~ ter visto ALDEMAR, BE
NIGNO, LEONIDAS, MINERVINO e MIGUEZ atirar contra 
as vítimas e nem esfaqueá-las, allás, isso está reconhecicio 
na Apela~áo, fls. 495 em seu início, logo nenhuma partici
pa~ao ativa no evento tiveram. 

· Quanto a tese simultanea de omissáo, é tao inconcebí
vel, que torna-se impossível dissertar sobre a mesma, eis 
que a grande maioria dos fazendeiros já se encontravam 
longe do local, quandü _aconteceu o primeiro tiro e logo a 
seguir o tiroteio, quem poderia impedir? 

Quanto aos pressupostos básicos para o enquadramen-, 
to dos denunciados em 00-AUTORIA, nada ficou provado, 
como já foi exaustivamente demonstrado com a defini~o 
jurídica do delito, sua conceitua~ao, e a correla~o entre 
o fato ocorrido e a participa~ao dos denunciados. 

Pela leitura pura e simples das p~as processuais, ve
rifica-se que os denunciados foram convidados a ir até a 
Colonia de Meruri, porque naquele dia estaria ali o Presi· 
dente da FUNAI, e assim teriam oportunidade de discutir 
com o mesmo a situa~ao de suas propriedades que estavam 
sendo invadidas por urna Demarca~áo sem o competente 
Decreto que a isso autorizasse, tanto isso é verdade, que 
juntamente com eles foram os seus familiares, esposas e 
filhos menores, e ainda mais, qualquer pessoa que encoritra
vam pelo trajeto, convidavam para acompanhá-los. 

O denunciado JOSI} ANTONIO GUEDES MIGUEZ, que 
reside em Barra do Gar~as, recebeu o convite por escrito 
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para o . embargo da mediºao, a prova está nos autos, e o 
que é pior, nobres DESEMBARGADORES, é que este cida
dao está denunciado como LIDER do grupo, sobre isso, já 
demonstramos a insensatez da Denúncia e Alegac;6es Finais, 
pois o LIDER OOMANDA AS A9C)ES e nunca é convocado 
para participar da mesma. 

Nao ternos condi<;oes de transcrever todas as prevas que 
inocentam os acusados, vejamos alguns tópicos: 

MANOEL l\'IESSIAS - denunciado - fls. 269 v.º: "Ter
minada a anotagao dos nemes, e como ALDEMAR DE AQUI
NO·, já havia se retirado resolveram também ir embora ... " 

JOSÉ RODRIGUES - índio e vítima - fls. 300: "Que 
além de Mineiro e -Manoel Borges, nao viu se outras pessoas 
se encontravam armadas. . . viu também Aloisio Bispo com 
urna faca na mao fls. 302: que nao viu Minervino, Benigno, 
Leonidas e Aldemar de Aquino atirar no padre ou em qual
q uer ou tra pessoa ... " 

GABRIEL DOS SANTOS - indio e vítima - fls. 303: 
"Que os presentes já se preparavam para retirar, quando 
J oao Mineiro . . . fls. 304: "que a excec;ao de J oao Mineiro e 
Manoel Borges, nao viu mais ninguém armado ... " fls . . 306: 
"Que nao viu se Minervino, Aldemar de Aquino e Leonidas 
encontravam armados e nem tao pouco pode precisar se 
participaram do evento ... " 

EUGENIO RONDON - indio e vítima: "Que nao conhe
ce Minervino e nem Benígno, conhecendo entretanto, Alde
mar e Leonidas, podendo esclarecer que nao atiraram no 
padre e nem em qualquer outra pessoa . .. " fls. 323. 

MARIA PEDROSA VIEIRA - fls. 327: freira - que 
, quando do evento Leonidas já se encontrava em cima de 

urna camioneta retirando-se do local . .. " 

GON~ALO UCHOA - padre - fls. 334: "que como já 
esclareceu Aldemar antes do evento já havia abandonado 
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o · 1ocal> que nao·· Vi.u .e nem ouviu- diz·er ·tenha.: Minei'vin<J'.,~e 
. ' 

Leonidas atirado no padre ... " -· ··, · · ' ·. _-.,: :: .·. 

No desfilar do ~epoimento das testemunhas de Acusa-
9ao incluindo padres e freiras, além dos bororos-vítimas, 
ficou provada a nao participa~ao dos acusados. quer direta 
ou indiretamente no evento criminoso. 

Quanto aos atas preparatórios de que fala a Apéla~ao, 

nenhuma prava existe por menor que seja, ·_verifica~se que 
alguns f oram convidados para dialogar com o Presidente da 
FUNAI, outros para embargar a medi~áo, que era, e, é ile
gal por falta do Decreto ou Disposi~ao legal que a autori
zasse, es~avam os acusados acoJ:>ertados pela Lei Civil -
DESFO~ PESSOAL - fugindo por isso de qualquer as-
pecto criminal. · ~ 

Ve-se claramente a falta de todos os pressupostos do 
delito de CO-AUTORIA, como já ficou amplamente demons
trado, e assim reconheceu a douta Senten~a de Impronún
cia. 

O PEDIDO 

Diante das razoes alinhadas de fato e de direito, em 
consona.ncia com a robusta prova dos Autos, nos termos 
das Alega~oes Finais e de tuda o mais que dos Autos cons
ta, requer de VOSSAS EXEL~CIAS, eméritos Julgadores, 
profundos conhecedores da Lei e de sua justa aplica~áo, a 
CONFIRMA{J.AO DA SENTEN9A DE IMPRON'ONCIA, nos 
termos expressos do entendimento do MM. Juiz de Direito 
da Comarca para se fazer justi~a aos acusados, e corr!gir 
o erro da prisao ilegal . sofrida por JO·S:É ANTONIO GUE· 
DES. MIGUEZ, que por vários meses teve tolhido o seu. di
reito de IR e VIR, enquanto sua familia e seus negócios so
friam graves prejuizos de ordem moral e económica, sem 
poder se defender de urna insidiosa campanha movida pela 
publicidade farta da imprensa dirigida pela FUNAI, distor-
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ceodo a vercl&de do fatos, ti.o em boa hora corripdo p.ela 
Justi~a da Comarca. 

Assim, ilustrados Desembargadores, requerem os Réus 
já identüicados anteriormente, a confirma~ao da senten~a 
ora Apelada a fim de que seja confirmada as suas abSolvi· 
~óes, arquivandcrse os Autos com babea na Distribui~ao. 
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"ITA SPERATUR JUSTITIA" 
Tennos em que pedem deferimento 
Barra do Gar~as, 18 de mar~o de 1977 

Dr. DERCY GOMES DA SILVA 

462/0AB-Mt. e 1.913/GO. 
VI 

A RESERVA DOS BOROROS 
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No ano de 1918, o entao presidente de Mato Grosso, 
Dom Francisco Aquino Correa com fundamento na resolu
~áo n.0 761, mandou reservar urna área com 25.000 hecta
res de terras, para usufruto dos indios bororos de M~ruri 
- ~tiga Colonia Imaculada Concei~io. Conforme trans
cric;áo original do documento como segue: 

"ESTADO DE MATO GROSSO - DEPARTAMENTO 
DE TERRAS E COLONIZAQ.A.O - · RESOLUQAO N.0 

761 de 1918 - D. Francisco de Aquino Correa, Bispo 
de Prusiade, Presidente do Estado de Mato Grosso. 
Fa~o saber a todos os seus habitantes que a Assembléia 
Legislativa decretou e eu sancionei a seguinte Resolu--~ao. 
Art. 1 - Fica o Poder Executivo autorisado a reservar 
nas adjacencias das estac;5es telegráficas . . . "e nas co
lonias fundadas e mantidas pela Missáo Salesiana de
nominadas "Sagrado Cora~ao" , "Sao José" e "!macula
da Conceic;áo" (está hoje Meruri), urna área de 25 mil 
hectares para cada urna, de terras devolutas pastais e 
lavradias de boa qualidade, para usofruto dos índios 
e pelo prazo de 10 (dez) anos, respeltados os direltos 
adquiridos - (grifo do autor). 
§ único - Durante esse prazo poderá o Govemo con
ceder dentro dessa área aos índios que se tornarem 
capazes pelo seu grao de civilizac;áo, os favores estabe
lecidos no Decreto n.0 130 de 4 de junho de 1902, 
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Art. 2 - .. ....... . 

Art. 3 - ......... . 
Art. 4 - Revogam-se as disposi~oes em contrário. 

Mando portanto, a todas as autoridades a quem o co
nhecimento e execu~ao da referida resolu~ao pertencer, 
que a cumpram e fa~am cumprir fielmente. 

O Diretor da Secretaria do Governo do Estado, em 
Cuiabá, 26 de junho de 1918, 30.0 da Rep\íblica". 

FRANCISCO DE AQUINO CORRmA 

Bispo de Prusiade 

BENITO ESTEVES 

H. FLORENCIO 

. .. . 
Naquela época a popula~áo dos bororos era de 2.000 . . . .. . - . 

(dois mil) índios. Quando Mato Grosso _t()do era ainda qua-
se · DEVO·LUTO - tanto .que no mapa originado · pela doa
~áo acitna, vislumbra-se claramente, todas as térras de sua 
perüeria constam como sendo devolutas. Hoje, segundo o 
Sr. Odenir· Oliveira - Chefe da Ajudancia Autonoma da 
Funai de Barra do Gar~as, sao somente 227 (duzentos e 
vinte sete) indios. 

Ora, naquela época, em que as terras eram todas devo
Iutas e o número de índios era maior, satisfaziam-se com 
urna reserva de 25.000 hectares. Hoje, com a popula~áo di· 
minuta conforme dados fornecidos pela própria Funai, au· 
mentaram a reserva para 82.302 (oitenta e dais mil e tre
zentos e dais) hectares. 

Diante dessa narrativa, nao há lógica nenhuma. Prova
se e comprova-se que "nesse pau tem mei". 

Ou os padres soltaram urna "grana" muito alta para 
conseguirem aumentar suas pastagens ou a própria FUNAI 
futuramente irá · dividir a área en' 1e seus funcionários. 
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O CODRCIO DE TERRAS EXERCIDO PELOS 
PADRES SALESIANOS DE MERUBI 
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Por volta de 1960 quem ocupava o cargo de Diretor da 
Colonia Indígena de Meruri era o Pe. Bruno Mariano que 
segundo os moradores mais antigós, foi o melhor diretor 
que passou pela Colonia. 

Pois bem, esse padre era na época um verdadeiro "pi• 
careta" de terras. Porque, · tanto adquiriu terras em seu pró
prio nome como em nome da Missáo Salesiana. Conforme 
transcri~Oes existentes no Cartório do Registro de Inióveis 
da Comarca de Barra do Gar~as, matrículas n.ºs: 8.994; 
5.387; 5.386; 8.995; 7.930; 7.551 e 5.116. (deixo de transcre
vewlas para nao tornar este trabalho ma~ante). 

Padre Bruno Mariano realizou várias vendas de á~ 
a pessoas diversas, como é o caso de Leonidas Pereira Li
ma, conforme segue: 

"CERTID.A.O - que as fls. 285 do Livro SM do Registro 
de Imóveis desta Comarca, Transcri~oes das Transmis
s6es, foi feito hoje sob o n.0 8.994 de Ordem, a trans
cri~o de uma Escritura de Compra e Venda de um lo
te de terras pastais e lavradas com a área de 1.200 ha. 
(mil e duzentos hectares) no lugar denominado "TRIAN
GULO" neste Município e Comarca, desmembrado de 
um imóvel maior . . . . . . "Tudo conforme Escritura Pú
blica de Compra e Venda lavrada nas Notas do Car
tório do 2.0 Ofício desta Comarca no livro n. 0 6, fls. 

' 101/ 102 em data de 10 de Novembro de 1.964 - Adqui-
rente Leonidas Pereira Lima, lavrador, residente em 
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Merure. Transmitente: Pe. Bruno Mariano, residente 
em Merure - valor do Contrato Cr$ 504.000,00 (qui
nhentos e quatro mil cruzeiros) ". 

No ano seguinte (1965), o Sr. Leonidas Pereira Lima 
adquiriu mais um peda~o de terras, conforme recibo fir
mado pelo padre: 

"RECIBO - Declaro para os devidos fins que recebi do 
Sr. Leonidas Pereira Lima a quantia de Cr$ 4.000.000,00 
( quatro milhoes de cruzeiros) em gado de corte e va
cas, por conta do "terreno desmembrado da gleba de 
Sáo Joao Bosco - Meruri, 19.xII.65". 

PE. BRUNO MARIANO - Diretor da Colonia Sagrado 
Cora~áo de Jesus. 

Desde há multo os padres criam gado tanto em suas 
terras como nas terras reservadas para os índios, defenden
do exclusivamente os seus interesses pessoais. No caso Me
ruri, o aumento da Reserva dos Bororos, na realidade nao 
é e nunca foi para beneficiar os coitados e pobres índios 
mas, isto sim, para aumentar a área de pastagem dos pró
prios padres. 

Todos moradores de Meruri, sabem que antes do even
to de 15 de julho de 1976, padre Rodolfo Lunkeinben man
tinha na árQB dos Bororos cerca de 2 .. 000 (duas mil) reses, 
de mamando a caducando. Ora, como manter este rebanho 
em progressáo geométrica na área existente? Tinha-se lógi
camente, que aumentar a área para entáo manter lá aquele 
gado, que na realidade os índios nunca desfrutaram, con
forme declara~áo do próprio bororo e do pioneiro Marechal 
Cfindido Rondon. 
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ADQUIRINDO TERRAS DO ESTADO DE 
MATO GROSSO 
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O Estado. de M~to Grosso#· um dos maiores da Uniáo 
em exterisao territorial, sentiu, em décadas . J?assadas1 a ne
cessidade de agilizar e motivar a coloniza~áo de ~arte a sul. 

Pois bem, utilizando seu Departamento de Terras e 
Coloniza~o (D.T.C.), fez ampla divulga~ao da venda de tet
ras do Estado, estendendo tal divulga~ao a todo o territó
rio nacional. 

Por volta dos anos 50/ 60, efetivou as vendas das terras 
através de um processo aquisitivo dos mais perfeitos ·que 
se tem noticia no Brasil. 

Com a divulg~ao, acorreram ao Mato Grosso pessoas 
de todos os rincóes do país, a fim de adquirirem terras, pois 
o . pre~o era convidativo. Sobretudo, estrangei~os participa
ram dessa corrida aquisitiva. Ora em nome próprio, ora em 
nome de empresas. 

Os processos de aquisi~áo das áreas obedeciam , urna 
formalidade. A pessoa interessada se dirigia ao D.T.C. e re
quena a gleba pretendida, que variava entre 500 a 10.000 
hectares. 

Tais requerimentos foram publicados no Diário Oficial 
do Estado e entao iniciava-se o processo aquisitivo, culmi· 
nando com a outorga do Título Definitivo, expedido pelo 
Govemador. 

A publicidade dos atos era notória, obviamente, vez 
que publicados no mencionado Diário, Oficial. Se houvesse 
a pretensao de se contestar algum direito sobre a área re.. 
querida, o momento oportuno era aquele, ist.o porque vá-
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rias eram as publica~óes. Explicando melhor, cada ato pro
cessual era religiosamente divulgado pela Imprensa Oficial. 
Pois assim se processa ainda no INTERMA T (antigo De
partamento de Terras e Coloniza~áo) de Cuiabá, em qual
quer dos processos de aquisi~ao levados a efeito no Estado. 

Diante do que foi exposto, o extinto S. P. I. (Servi~o 

de Prote~áo ao Indio), numa época de grande avalanche de 
requerimentos de terra que foram os anos 50/60, teria re
servado as áreas que, somente hoje, vem reclamar e julgar 
necessárias ao 1ndio. 

O antigo S. P. l. (hoje FUNAI), como preposto do Go
verno Federal, jamais poderia ignorar a Lei, mesmo que 
nao houvesse a divulg~áo dita anteriormente. Senáo veja
mos: o julgamento de Embargos n.0 52.411, do Supremo 
Tribunal Federal, com voto vitorioso do eminente ministro 
Aliomar Baleeiro que assim se pronunciou: 

"Ninguém pode ignorar a Lei, e muito menos o Gover
no. Como mantenedor da ordem jurídica, deve dar bom 
exemplo, e nao pode entrar na propriedade alheia e uti
lizá-la, sem prévia desapropria~ao. Deve tomar um do
cumento que mostre a anuencia do proprietário em re
la~áo ao valor". (R.F. 235/19). 

Relacinando os fatos narrados neste trabalho, ao que 
estamos comentando, chega-se a conclusáo de que é tnex .. 
plicável a atitude tomada pela FUNAI, desalojando os fa
zendeiros de Meruri liminarmente, sem prévia comuni~áo, 
simplesmente utilizando a Polícia Federal, deram 24 horas 
para evacuarem suas fazendas. Feriram, assim, com tal ati
tude, qual.quer principio de direito por mais elementar que 
seja. Como o caso de direito adquirido, previsto desde os 
mais antigos Códigos Civis Brasileiros, e que, no atual em 
sua introdu~áo, no artigo 6.0 diz: 
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A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeltado• 
o ato jurídico perfeito, o dfreito adquirido e a colsa Jul~ 
gada". 

A FUNAI, ao desalojar os fazendeiros de Meruri, náo 
observou nem mesmo o conteúdo do Decreto n.0 76.999, de 
8 de janeiro de 1976, que trata exatamente do processo ad
ministrativo de demarca~áo das terras indígenas. A~ru.i. 
que as terras dos fazendeiros de Meruri fossem dos indios 
teria a FUNAI que observar e cumprir a Lei. Está é claTa 
quando diz: Artigo 5.0 : 

"Os trabalhos de campo será.o precedidos de edltal expe
dido pela FUNAI, visando táo-somente ao conhecimen
to, pelos confinantes, de sua realiza~áo". 

t · Parágrafo único: "O edital será fixado na sede da Pre
feitura Municipal da situa~áo do imóvel, e publicado no 
órgáo oficial do Estado . . . . . . . . . " 

Continuando artigo 7 .º, parágrafo único: 

"A FUNAI providenciará o registro da demar~ em 
livro próprio. . . . . . . e no Livro do Cartórlo imobDtário 
da comarca da situagáo das terras, ....... " 

Nada disso foi feíto pela FUNAI que agiu arbitraria
mente. Os fazendeiros, além de serem expulsos de sua.s ter
ras sem prévio aviso, conforme exigencia do Decreto n.0 

76.999, jamais receberam qualquer indeniza~áo do Govemo. 
No entanto, qualquer pessoa que vier a Barra do Gar• 

gas, poderá constatar no Cartório de Registro de Imóveis 
local que a FUNAI nunca providenciou tal registro. Deixott 
os fazendeiros numa verdadeira situa~áo de fato. Quer dizer, 

\ 

sem as terras, sem um decreto expropriatório, obviament.e 
seguido da justa indenizagáo prevista na Constituicio da 
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República, vivendo a mais injusta das modalidades de arbi
trio do regime de exc~áo da táo falada Revolu~áo de 64. 

Muitos deles, passam fome boje, outros trabalham co
mo peóes (boias-fria) e há até os que viram suas filhas se 
prostituirem para manterem a sobrevivencia da familia en
quanto ficaram encarcerados. 

:.m inexplicável. As terras vendidas legalmente pelo Es· 
~do de Mato Grosso, consoante restou demonstrado ante
rlorniente, sao terras cultivadas, produtivas inclusive em 
süa maioria, alienadas as casas de crédito oficiais o Banco 
da Amazónia ou o Banco do Brasil. 

. Nao podemos concordar ou aceitar calados as justifi
cativas falaciosas ·da FUNAI, a única responsável por todos 
esses desmandps. 

Tudo isso náo passa de urna ilegitimidade e ilegalldade 
arbitrária, imposta pela Constitui~áo da República ( elabo
rada sob a égide de urna Junta Militar) . 

"Se todos sao iguais perante a lei (artigo 153, § 1.0 ), 

~em distin~o de sexo, r~a etc ... ". Como entender que to
memas terras tituladas do civilizado, para passarem ao indio. 
O mesmo artigo 153, prescreve em seu caput e garante a in• 
violabilidade do direito a propriedade. 

Como entender que urna Constitui~áo elaborada em 
1969, sob o impulso dos Atos Institucionais, sobreponha-se 
aos direitos adquiridos, sob atos jurídicos perfeitos e coi· 
sas julgadas. Vez que, sobre as terras de Meruri (titlüadas 
nos anos 50/60), nunca reclamaram nada. Nem o Govemo 
nem o antigo S. P. I. - Servi~o de Prote~o ao Indio. 

Ora, poderá argumentar a FUNAI, que, o artigo 198, § 
1.0 , dessa mesma Constitui~áo diz: "ficam declaradas a nu
lidade e a extin~io dos efeitos jurídicos de qualquer natu
reza que tenham por objeto o dominio, a posse ou a ocupa
~º de terras habitadas pelos silvicolas". 

lts 

A. FUNAI vem interpretando erroneamente este trecho 
legal, quando afima que ele dá direito ao indio quanto ao 
"animus" de possuir. determinada área. A Lei diz com cla
reza solar "terras habitadas" - e, náo terras de perambula
~áo do indio, como quera FUNAI. Se assim fosse, teriamos 
que devolver o Brasil todo aos indios, porque antes _de Ca
bral, eles babitavam todo o território brasileiro. 

Ficou clara e amplamente demonstrado neste trabalho, 
que as terras dos fazendeiros ·de Meruri, em parte foram 
adquiridas do Estado de Mato Grosso (diga-se de passagetn, 
num ato jurídico perfeito e acabado), e, outro tanto, com
pradas dos próprios padres salesianos, entáo, como entan
de~ o argumento da FUNAI, que tais terras eram ou sio 
habitadas pelos indios? · ~ 

Esperamos que o leitor, depois de analisar prós e con
tras, fa~a o seu próprio julgamento. 

Vamos aguardar. Oxalá a "abertura democrática" do 
momento, abra a mente de nosso Presidente e ele consiga 
fazer justi~a com equidade, porque é somente isso que es
peram os fazendeiros aflitos de Meruri e da Barra do Gar~. 
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Segundo a história indigenista de Mato Grosso .o seu 
maior protetor e amigo foi sem sombra de dúvidas, o imor
tal Marechal Clndido· Rondon. Podemos comprová-lo me
diante leituras diversas relacionadas com o indio em todo . 
o. Centro-Oeste. 

· Nao há, portanto, partindo do "branco" (ci~izado), 
restri~0es ou malquerencias com os indios, des~e aqueta 
época. 

Há, isto sim. dois inimigos v·orazes do indio, em B~rra 
do Gar~as e em todo o Brasil. Trata-se dos padres e da 
FUNAI. 

O primeiro, todos nós o sabemos, é um velho inimigo 
do indio porque, a primeira coisa que nele modificam é a 
sua cultura, - isto no sentido · genérico da palavra (religiao, 
tr~os culturais etc. Como vampiros, sugam o indio, por 
ser elemento bom e de boa índole que sem maldade algu
ma, chegam a ser ingenuos. 

. Trazem os "catequistas" métodos, os mais diversos, da 
Itália, Espanha, ~an~a, Alemanha e outros pai~es, impon
do aos silvic9las tais métodos prejudicial~ ao~ .~eus costu
me~ (•). 

e•> - <ob. cit. pág. 78) - · "Sem perder seua· vaiarea ~unttá
rtos, rellgtosos e tribais". 

"A8 posi~es de Dom Tomás, porém, nio si.o somente dele,. mas 
de todo CIMI que, no inicio deste mes, parttcipou de· Um· · sem1nárlo 
com a Funai em Manaus < .•. ) • Na ocasiio, voltou a ser levantada 
a oplniio de que as mlssóes também exerciam um efeito pemlcl.,. 
sobre os índlos; a medida que tentavam impor sobre eles uma l10ft: 
rell¡táo e padróes mora.is completamente diferentes dos que pos
suiam. Dom Tomás: 

"- Eu concordo com essa opiniáo. Mas , desde quando o CIMI 
com~ou a existir, há quatro anos, que estamos 1nstru1ndo a todaa 
as mtssóes católicas para corrlgtrem esta func;áo catequ6ttca, re8 .. 
p&\tando a organtzac;áo dos indios.· ( ... ) . (doc. 10) ,- · 
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Usam o índio como um escudo para protegerem inte
resses pessoais. Isto vem relatado por Rondon, quando em 
documento de julho de 1911, informa ao entao ministro da 
Agricultura, Pedro Toledo, a gravíssimas situa~áo em que 
vivem os indígenas nas missoos religiosas, nos seguintes 
termos: 

"Dei.xei ex:pressos, como director do S. de P. aos indios / 
r.· as minhas congratula~óes pelos resultados obtidos, em

bora deficientes; os meus votos pelo progresso real dos , 
indios e a esperan~a que nutro pelo melhoramento da 

·condi~áo daqueles assim aldeiados, desde que os mis
sionários observem os conselhos que pessoalmente dei 
a cada director e especialmente ao inspector geral da 
Missao, padre Malan. O processo que os padres instituí· 
ram para alimentar e vestir os índios é vicioso porque 
os lnduz a nio conhecei'em jamais a nossa moeda, le· 
vando-os a falsificar o bllhete que emitem". 

E prossegue: "Fazem larga emissao de pequenos car
. t6es de papelao e rodelas de folhas de flandres, dando 
a cada bilhete desses o título de um dinheiro -, com 

· ·· · um valor simulado de 250 réis. O índio ou índia que mais 
trabalha ganha quatro dinheiros, com os quais adquire 
o seu alimento diário: ·tres espigas de milho, duas rai
zes de mandioca, dois peda~os de cana, e, as vezes·~ pe-

.. quena . por~áo .de c~rne .de va.ca". 

No mesmo telegrama, mais adiante: 

"Os objetos que a missáo obtem por caridade pública 
ou compra com a subven~ao dos governos estadual e 
federal, sio cotados por pre~os fabulosos; por exem
plo: um machado custa 100 dinheiros; um cobertor ou-

. tro tanto; um facao mais do . que isso; duas pe~ : de : 
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roupa grossa 45 dinheiros, e~c ... " E finaliza: "Muito . a 
· desejar deixam ainda .tais colonias. Como, porém, siO 
elas particulares e nenhuma interven~áo nos cabe além 
de fiscalizá-las para que o índio nio seja escravizado, 
nada mais do que conselhos pude emitir, esperando 
que produzam efeito a favor dos ínclios e garantia das 
próprias colonias". ( *) 

. O segundo, a FUNAI. Esta· é pior porque, mantida e 
apoiada pelo Governo, jamais prestou a assistencia naces- . 
sária e a que realment~ condiz coin a realidade ind.lgena. .: • 

Seus funcionários, com raríssimas exce~óes sio pesso'8 
rel~cionada com a causa indígena. 

Normalmente, e nós- conhecemos um grande número 
desses funconários, sao pessoas as mais heterogeneas possí
vel. 

O que se nota na FUNAI, é que o corpo de func1oná.rios 
que faz parte deste órgáo, n~o tem qualidade diplomática 
para assumir a causa indígena em sua atual conjuntura. 

Na realidade, ninguém da FUNAI ve de perto os proble
mas do indio, que nao quer confl!tos, quer isto sim viver em 
paz, como antes de ser tutelado pelos Padres e pela lílUNAI. 

Temos visto e sentido, vivendo lado a lado com o indio, 
é a falta de uma política indigenista condizente com a rea· 
lidade. 

O homem foi a Lua. Estamos em pleno final de século 20. 
A Amazonia, último refúgio dos lndios, come~a a ser explora
da. Como nao podía deixar de ser visto o avan~o tecnoló
gico; a rapidez com que o tempo passa. Também a fome mun· 
dial que vem aí e isso é .uma verdade indiscutivel. 

Os lndios estao aí. Vivem estes dramas, mesmo que eles 
nao queiram, eles tao ao lado dessa metamorfose. Já pos
suem o seu rádio de pilha ( ouvem tudo que o civilizado 

( *) - JUCA, PEDRO ROCHA - in Revista do In.tttuto His
tórico e Oeoeráfico de Mato Grosso - pág. 95. 
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transmite), também o seu cravador, náo saem da ciclad.e, es
mo em contato diário e direto como branco, assistindo Jun
tos a televiSio . 
. · · Como ent.á.o pretender que vivam como viviam seus an

cestrais, se hoje sio até eleitores (~o de Meruri - onde 
perfazem wn total de 90 votantes) . 

Como pretender que eles continuem c~ando e pescan
do. Querem na realidade, vendo e convivendo com os civill· 
za.dos, urna área de terras onde, como os brancos, possam 
cUltivá-las, aliená-la ao Banco do Brasil e ent.á.o sair daque
la dependencia da Funai e dos Padres. 

.. . 
• 

.,., r 

.. 
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Resolvi relatar neste trabalho todos estes fatos, com o 
intuito exatamente de levar a público o quanto lutamos, 
em vao, para conseguir wn desfecho feliz, sem os 'aborre
cimentos deste episódio que a imprensa pixou como sendo 
a "CHACINA DO MERUIU". 

Nao fosse o regime de exce~ao em que vivíamos e, te
nho certeza, teriam tido éco todos esses clamores no senti
do de wna solu~ao, wn .termo final, a todos os problemas 
e conflitos vividos pelos índios e fazendeiros deste longin
quo rincio brasileiro. 

Lamentavelmente, nossas autoridades que conheciam o 
problema nada fizeram. Cruzaram os bra~os. Náo havia um 
porta-voz deste povo sofrido junto as autoridades. Oxalá, 
hoje, Barra do Gar~as consiga levar suas solicita~óes e rei
vindica~oes aos mais altos escaloes do Governo deste glorio
so Brasil. 

Ternos agora um representante na Assembléia Legisla· 
tiva, trata-se de meu amigo o Deputado Evaristo Roberto 
Vieira Cruz, que felizmente assumiu a causa incligena em 
nossa regiao. 

Queira Deus que sua voz fale bem alto e os refiexos de 
suas mensagens encontrem solu~oes para tao aviltantes pro
blemas como sao o das cria~oes indiscriminadas de reser
vas indígenas na comarca de Barra do Gar~as. 

Pois entáo vejamos: Barra do Gar~as, possui· boje 06 
(seis) reservas indígenas a saber: 
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1- AREOES . . . . . . . . . . 221.000 has . 
2 - PARABUBURE . . . . 226.000 has. 
3 - P. BARBOS·A . . . . . 300.000 has. 
4 - S.AO MARCOS . . . . . 92.000 has. 
5 - MERURI . . . . . . . . . . 82.302 has. 
6 - SANGRADOURO . . 87.000 has. 

TOTAIS . . . . . . . . . . 1.008.302 has. 

Cada indio ocupa 306,10 has. 
Cada índio ocupa 3,061 Km2. 

· Cada índio ocupa 3.061.000 m2. 

367 índios 
1.173 " 

269 " 
1.003 

,, 

227 
,, 

255 " 

3.294 índios 

3.294 índios ocupam 10.083 Km2. - Sendo que a área 
territorial do município é 77.849 Km2. - portan
te ocupam 13 % do município. 

Deixei de mencionar a reserva indígena de Tapirapé e o 
Parque Nacional do Xingu, na parte que toca ao município 
de Barra do Gar~as, porque os dados nao sao confirmados. -Porém, sabe-se que a reserva de Tapirapé e o Parque 
Nacional do Xingu, ocupam mais 1 .250.000 hectares, assim 
os dados acima dobrariam, o que vale dizer que os íncUos 
ocupam 26 % da área total do município. Confirmando essa 
assertiva (•). 

( *) - In publica~áo especial de Cartaz - fNDIOS DO RIO 
XINGU - RIO GRAFICA E EDITORA - Rio de Janelro - RJ, 
pág. 35. 

"Atualmente o Parque abriga 15 grupos indígenas. Nove deles 
sáo considerados Xinguanos, porque ali estáo há multo tempo: 
Awiti e Kamayurá (tupi); Kalapálo, Nahukwá-Matlpu e Kuikuro 

, (karib); Men ihál;cu, Yawalapiti e Waurá (aruak) ; e Trumal (trumai) . 
Os seis restantes sao chamados náo-xinguanos porque sua pre
sen~a no Parque é recente: Juruma e Kayabi ( tupi) ; Txikáo (karib) ; 
Suya; Txucahamáe e Kreen-Akarore (je). Sáo ao todo, apraximada
mente 1.200 habitantes, para urna área de 22 mil quilometros qua
drados, coro os náo-xinguanos ocupando a parte central e norte do 
Parque". 
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O problema de reservas indígenas em Mato Grosso e 
r:.otadamente em Barra do Garc;as chega ser um dispa"Ta~~· · 

A comunidade em geral, vive em constante tensao, qual
quer dia desses teremos até nossas casas decretadas pelo 
Govemo Federal, como habitat ou área de perambula~ao 
dos índios (eles nao saem da cidade) , daí, onde vamqs mo
rar? Talvez debaixo das pontes dos rios Araguaia ou 
do Gar~as. 

Poderá parecer ao leitor um exagero, masé -a realldá~ 
de nua e crua. Nosso município vive hoje esta· situa~á.o. · :: 

Tanto isso é verdade que, a partir das denúncias levá~ 
rlas a efeito pelo eminente Desembargador Domingos Sávio 
Brandao Lima, atual Seoletário de Justi~a de Mato Gros
so que elaborou um completo relato da situa~ao de Mato 
Grosso e encaminhou-o ao Presidente da República, já con
seguimos que outras autoridades aderissem e atinassem 
para o problema, como é o caso do nobre Deputado Roberto 
Cruz. 

SOBRE O DESAFORAMENTO DO .JURI- í)E JOAO 

MINEmo DE BARRA DO GA~AS PARA A 

COMARCA DE CUIABA 

A FUNAI, depois de ver-se desmoralizada perante o 
'I1ribunal do Juri de Barra do Gar~as, e mais, por sua ratua
c;ao negativa junto aos índios, a qual, toda a grande impren
sa tomou conhecimento, numa tentativa sobrehumana, ale
gando fatos inverossímeis, tentou desafogar o julgamento 
do "BODE ESPIATóRIO" - Joao Mineiro, disse bode es
piatório, porque nada mais é do que isso, nessa trama toda .. 

Joáo Mineiro, conforme ficou amplamente demonstran..
do em todo processo crime que respop.deu e vem. respon
dendo, porque vai a novo julgamento, nao matou ninguém 
e mesmo assim, foi pego como "cabe~a" dessa tragédia. Ti-
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ua que haver alguém, para que a FUNAI pudesse se estri
bar, no intuito de mostrar a opiniao pública como fazer 
justi~a. Porém neste caso, deu-se o inverso, o que se tem 
feito contra Joao Mineiro é urna verdadeira injusti~a. 

.Pela leitura do pedido de desaforamento (n.0 014/78, 
publicado nos Anais Forenses do Estado de Mato Grosso, 
N.0 XLIV - 1979, págs. 271 e seguintes - Edi~ao de o. 
Dip. Editores Ltda. de Sao Joaquim da Barra SP.), indefe
rido unanimemente, pelo ilustrado e culto corpo de D&
sembargadores que compóem o nosso Egrégio Tribunal Ma
togrossense, verao os leitores que tudo que se disse neste 
trabalho, vem sendo confirmado, a cada dia que passa. Se
gue transcri~ao integral do acórdao que julgou pela impro
cedencia do desaforamento: 

PEDIDO DE DESAFORMIENTO - CLASSE ''P" 
N.0 014/78 - BARRA DO GAR('AS 

REQUERENTE - A FUNDAC.AO NACIO·NAL DO INDIO"'."-_ 
FUNAI - ASSISTENTE DE ACUSA~AO 
MUS JO.A.O MARQUES DE OLIVEIRA, 
BALTASAR LUCENA DE MEDEIROS, 
NATIVO LUCENA DE MEDEIROS. 
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EMENTA - Desaframento - Aleg~io de Sus
pelta de Parclalidade - Interesse da Ordem Pú· 
bllca - Clima de lnseguran~a Pré-Fabrlcado - De
saforamento Indefeido - Decisio Unanime. 

Suspeltas infundadas nio autorlzam o desafo· 
ramento. 

Exercendo a tutela sobre as comunidades nio 
emancipadas, compete a FUNAI evitar a exacer· 
b~io de animos entre seus tutelados, o desloca
mento de centenas de. índlos para asslstlrem ao jul· 
¡amento pelo Tribunal do Júri, o excesso de publl· 
eldade que nio leva a decis0es justas, em suma, a 

' . -
_prepara~i~ _dé .. ?-rtificial cl~J!lª d~ . i~s_e_~I:8Jl~a que 
possa perturbar a livre decisio dos jurados. 

A maior virtude do Júrl, dizia Magarlnos Tor
res, é o julgamento do homem pelos que o conhe
cem, ou estejam mais em condi~s de apreclar-lhe 
o caráter pela ciencia pessoal de seus antecedentes 
e os da vítima, do meio social e de moral domfuante. 

ACóRDAO 

Vistos, relatados e discutidos os autos de Pedido de De
saforamento - Classe "p" - n.º 014/78, de Barra do Gar
~as, acordamos Juízes do Tribunal de Justi~a,. em C!maras 
Ctiminais Reunidas, na c.q_nformidade da ata do julgamento 
e das notas taquigráficas anexa~,. unanimemente, . indeferir 
o pedido, com o parecer. 

· Culabá, 2.1 de setembro de 1978. 
OSCAR CESAR RIBEIRO TRA V ASSOS - Presidente 

das Camaras Criminais Reunidas. 
MILTON ARMANDO POMPEO DE BARROS - Relator. 

RELATóRIO 

O SR. DES. MILTON ARMANDO POMPEO DE BARROS 
A Funda~ao Nacional do Indio - FUNAI, admitida 

como assistente de acusa~áo nos autos da ~ao penal que a 
Justi~a Pública move contra J oao Marques de Oliveira e 
outros, pede o desaforamento do julgamento para a comarca 
de Cuiabá, alegando, de início, sua legitimidade e a suspei~áo 
do Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da Co
marca de Barra do Gar~as, e, mais: 

que há fundada suspeita sobre a imparcialidade do Júri, 
sendo os réus fazendeiros prósperos e bem relacionados na 
regiao, onde a absolvi~ao é desejada I?orque ensejará ~áo 
de reintegr~ao de posse na reserva indígena, sornando-se o 
prestígio social ao interesse económico; 
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_ que, além do mais, há clima de inseguran~a na regiao, 
estando ame~ada a ordem pública, contaminando a inde
pendencia do cidadáo; 
_ · que há o dever de propiciar julgamento justo, como a 
obriga~áo legal e moral de preservar o direito das minorias · 

' 
que grande é a preocupagao do povo indígena na pu-

~~?-o do~ _9ulpados, enquanto que é considerada certa a absol
vi~áo dos réus pela parcialidade do Júri da comarca· 

' que, conforme radiogr~l!lª do _agente da Funai, está pre-
visto .a ida_ de grande número de bororos e xavantes para 
assistir o julgamento; 

que o Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri 
amea~ou enquad.rar referido agente e a própria FUNAI na 
Lei de Seguran~a Nacional, caso ocorra alguma manifes
ta~ao por parte dos silvícolas. 

Requisitadas as informa~oes, o douto Juiz de Direito 
~m ~ubstitui~áo legal afirmou: 

que nao tem dúvida sobre a imparcialidade do Júri; 
_ que o ambiente de inquieta~ao existiu, mas é certo que 
foi pre-fabricado, mentalizado e executado por pessoas ines
crupulosas ligidas a Funai; 

que no primeiro julgamento de outros réus do mesmo 
processo houve tranqüilidade, sendo a sessao assistida por 
quinze pessoas, no máximo; 

que, ·somente após o incidente ocorrido entre o Juiz de 
Direito e o Promotor de Justi~a, é que se iniciou a trama 
para permitir a repeti~áo do pedido de desaforamento· 

' 
que os réus nao tem influencia nem recursos economi-

cos, a exce~ao de Joao Marques de Oliveira, que nao pode 
ser considerado rico ou influente · 

> ' 

que o ambente de tensao foi criado artificialmente. 
A douta Procuradoria-Geral da Justi~a manifestou-se pelo 

indeferimento do pedido. 
:m o relatório. 
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VOTO 

O SR. DES. MIL,_._,ON ARMANDO POMPEU DE BARROS 
(RELATOR), 

O Senhor Presidente: 
Os elementos trazidos pela requerente nao demonstram 

necessidade ou conveniencia do desaforamento pleiteado, 
permanecendo no terreno das meras suposig6es destituidas 
de fundamento. 

ao que se constata nao sao os réus pessoas de condi~ao 
social e económica suficientes para influir no Júri da Co· 
marca de Barra do Gar~as, cidade próspera, com popula~ao 
oriunda dos mais diversos lugares, desvinculada de influen· 
cia ou press6es locais. · ~ 

A Lei n.0 6.001, de 19 de dezembro de 1973, estabeleceu 
a tutela dos índios e das comunidades indígenas exatamente 
para que, orientados pelo órgao competente f ossem progres
siva e harmoniosamente int~grados a comunháo nacional. 
A. FUNAI cabe exercer pontualmente essa tutela, a que se 
aplicamos princíplos e normas de direito comum, protegen
do e dirigindo seu tutelado. A emancipa~ao do indio e da 
comunidade indígena se faz preceder de determinados re
quisitos, entre os quais o de razoá vel compreensao dos usos 
e costwnes nacionais. 

Assim, compete a FUNAI evitar a exacerba~áo de a.rumo 
entre os indígenas, pena de violar seu dever precípuo e ne
gar a justificativa de sua própria existencia. Se a tutora nao 
tem capacidade para orientar os seus tutelados deve ser ex
tinta e apurada a responsabilidade dos dirigentes. 

Há nos tempos atuais excesso de publicidade em tomo 
de alguns assuntos de carga emocional intensa (índios, pos
seiros, crescimento demográfico, polui~ao e outros), que, 
tudo indica, estao sendo objeto de manipula~áo por parte 

• 
de pessoas inescrupulosas, por interesse próprio, ou pelo en-
gajamento no militancia subversiva, seja de índole mar-
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xista, seja porque nao convém aos países ricos que o desen
volvimento alcance um país de grande potencialidade, m~ 
ainda subdesenvolvido como o nosso. Estes últimos, depois 
de incentivarem a matan~a de seus índios, destruirem suas 
florestas, transformarem seus ricos mares em . esgotos de 
suas fábricas e cidades, e, assim dominarem o mercado in
ternacional, se enchem de angelicais escrúpulos, procurando 
entravar o desenvolvimento de quem lhe poss.a um ella dis
putar o mercado. Aos primeiros interessa a baderna mesmo, 
e para isso se infiltraram, como disse o Comandante da 12.a 
Brigada de Infantaria de Ca~apava. 

"na imprensa falada e escrita, no magistério, na classe 
estudantil, nos partidos políticos e até na Igreja." ("O Es
tado de Sáo Paulo", 06-09-78, pág. 06) (sic) 

Náo seria, pois, de estranhar que certos crimes, fatos, 
ocorrencias ganhem repercussáo mundial destoante da rea
lidade local para embaragar a administr~ao; e que através 
dos meios de publicidade se passe a fabricar um clima de in
seguran~a inexistente, de muito proveito para os interessados 
na perturba~ao da ordem, ou no descrédito internacional. 

:m certo que a humanidade postada boje em nível moral 
e intelectual bem mais elevado pode avaliar a desgra~a per
petrada pelos "heróis Custer, Buffallo Bill" e outros, bem 
como a destrui~áo do meio ambiente ero todo o hemisfério 
norte; esse apossamento desregrado, essa busca da riqueza 

a todo pr~o, extraindo da natureza todo o lucro possível e 
com opressáo dos mais fracos, que levou os chamados países 
desenvolvidos a urna elevada renda per capita com que hoje 
nos afrontam. Mas, in medio consistit, virtus en juste-milleu 

- nem se haverá de seguir o exemplo abominável, nem de 
dar ouvidos aos suspeitíssimos · escrúpulos. 

A questáo há de ser encarada em sua medida exata. 
Pelas informa~5es se constata que no primeiro julga· 

mento: 
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" havia um ambiente tao tranquilo que causou 
surpresa. Pensava que num caso de tal repercussáo o ple
nário estaría lotado, inclusive com a presenga de jorna
listas, porque evidentemente a notícia interessa, pela re
percussao que a morte do padre Rudolf alcan<;Óu. Pois 
bem: no dia do julgamento nao havia nenhum jornalista 
no plenário, nenhum índio, estando o plenário ·ocupado 
por no máximo· quinze pessoas. Realmente fiquei sur
preso com a tranquilidade que reinava. Aliás nunca se 
comentou que o julgamento s~ria conturbado, a nao ser 
depois do incidente que envolveu o Dr. Armando de Lima 
e o Dr. Joao Filgueiras Neto, Promotor de Justi~a. 

Esse incidente, qe~ conhecimento público, foi o marco 
inicial que culminou com o pedido de desaforamento. A 
partir daquele dia iniciou-se urna trama, justamente para 
permitir a - FUNAI repetir o pedido de desaforamento 
do julgamento, já que havia tentado, sem sucesso ante
riormente. Aí entáo passou-se a dizer que viriam 700 Xa
vantes para o julgamento que haveria morte no caso de 
absolvi~ao. Depois disso vieram ao Fórum, inclusive para 
conversar comigo, o índio Mário Juruna e alguns pa
dres. Eu mesmo perguntei o Mário Juruna qual a -ra
záo da presen<;a dos Xavantes, já que sáo tradicional
mente inimigos dos bororos, e ele ficou confuso e nao 
soube explicar. Me pareceu, pois, que estava sendo di

rigido. 
Ora, sabendo da possibilidade de perturba~ao pú

blica, nada mais justo do que providenciar o policia
mento da sessao, inclusive com auxílio de órgáos da se
guran~a. Foi isso que o Dr. Armando de Lima fez. Fez 
apenas o que era de sua obrigagáo e dever. :m verdade 
que pediu urna investiga~áo para s~ber quais as pessoas 
que estavam instigando os índios, e que amea~ou de en
quadrá-los na lei de seguran~a nacional. Mas agiu moti-
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vado pela necessidade de dar seguran~a ao julgamento 
e náo porque é inimigo dos indios. 

Para demonstrar que essa ordem de idéias é lógica e 
com sentido esclare~o a Vossa Excelencia que os acusa
dos Bento Bispo, Manoel Borges da Silva e Joao Mar
ques de Oliveira, estavam em regime de semi-liberdade e 
nenhum incidente existiu na cidade que os envolvesse. 

Náo sáo eles pessoas de influencia. Sao simples ci· 
dadáos, pessoas sem recursos economicos, a exce~áo de 
J oáo Marques de Oliveira, mas que também nao pode 
ser considerado como rico a ponto de sua situa~ao eco
nómica influenciar o julgamento." (sic) 

Náo se verifica anormalidade alguma, a nao ser que a 
pretenda artificialmente criar, pois, é certo, que, se a FUNAI 
promover publicidade em torno do julgamento, ou levar a 
Barra do Gar~as centenas de indios para assistirem a sessao 
do Júri, poderá haver perturba<;ao da ordem, mas, de sua 
inteira responsabilidade. 

t: curioso notar que a FUN Al nao é representada por 
um dos seus procuradores, e sim por advogado substabele· 
cido em segundo lugar, sendo que o advogado primeiro 
substabelecido náo teve sua firma reconhecida, e sim abo· 
nada por terceiro. 

No mais, adoto o parecer da douta Procuradoria-Geral 
da Justi<;a, que passo a ler: 
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"A requerente, é bom frisar, repete os argumentos 
que desenvolveu no Pedido de Desaforamento n.0 12/78, 
pertinente aos mesmos fatos, só que, desta feita, com 
rela~áo a outros acusados, tendo em vista que se pro
cedeu a separa<;áo de processos. 

Face a tal identidade, permiti-mo-nos, "data venia", 
reportar ao parecer escrito que emitimos naquele pedi· 
do, dele destacando estes trechos: 

"Como assinala o douto FREDERICO MAR· 
QUES, O desaforamento é medida de exce<;ao. Cons
titui ele um~ verdadeira mudan~a nas regras de 
competencia territorial, justificável tao só pelas pe
culiaridades do Júri. Por isso mesmo, como dizia o 
Desembargador RAFAEL MAGALHA.ES, é mister 
que "as circunstancias especiais do caso nianif es
tem um aspecto de acentuada anormalldade (gri
famos), capazes de escusar as inconveniencias do 
desaforamento". 
(in "A Institui{!ao do Júri", ed. Saraiva, 1963, pág. 
154). 
Pois bem. 

Embora longamente tenha discorrido a respeito do 
pedido, a verdade é que a requerente nao logrou de
monstrar, objetivamente, em que consistiam as dú
vidas, que se exigem fundadas e sérias, para o de
ferimento da pretensao. 

Nao se mostrou onde a "acentuada anormali· 
dade" a que estaria sujeito o julgamento no foro do 
delito. 

Falou-se, apenas, que os réus "sao bem rela
cionados na cidade, senda voz corrente que serao 
absolvidos e ,se a acusa~ao obtiver um voto, será a 
maior vitória ali já alcan~ada". 

Nenhuma prava, no entanto, foi feita nesse sen
tido, o que, sem dúvida, está em desacordo com a 
melhor jurisprudencia reinante sobre a matéria, de 
que sao exemplqs estes arestos: 

"A vaga argüi{!aO de suspeita quanto a parciali· 
lidade do júri, sem mencionar-se fato concreto que 
revele estejam os jurados propensos a urna deci
sao parcial, nao basta para autorizar-se o desafo
ramento". 
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(Desaforamento n.0 006/77 - Glórla de Dou
rados - Rel. Des. ATAHIDE MONTEIRO DA SIL
VA, in D. J. de 26-12-77. 

"Se o pedido de desaforamento se baseia em 
meras conjecturas sobre a imparcialidade do Júri, 
sem qualquer fato concreto a por em dúvida a li
sura do julgamento a que deverá submeter-se o réu, 
é de ser indeferido" (Desaforamento n.0 003/77 -
Rondonópolis - Rel. Des. JESUS DE OLIVEIRA 
SOBRINHO·, in D. J. de 25-10-77). 

O incidente ocorrido entre o Magistrado e o Dr. 
Promotor de Justi~a, no dia 28 de mar~o de 1978, e 
que determinou a suspensao do julgamento marcado 
para aquela data, conforme noticiam os documen
tos fls. 18, 19 e 20-TJ, nao pode, "data venia", ga
nhar a repercussao que a requerente pretende im
por, para, daí afirmar-se que tal desinteligencia, de 
ordem processual, possa significar "a pressao social 
que deseja e quer, antes mesmo do julgamento, e 
absolvi~ao dos acusados". 

Sem relevancia, igualmente, as notícias veicu
ladas pelos jornais, conforme recortes de fls. 21 e 
22-TJ. Por outro lado, cumpre assinalar o papel 
de destaque que a doutrina e a jurisprudencia em
prestam as palavras do Juri, em casos que tais. 

"Grande valor se soe atribuir as informa~6es 
do Juiz da causa", assevera EDUARDO ESPlNOLA 
FILHO, in "Cód. de Proc. Pen. Anotado", vol. 4, pág. 
340. 

E, citando acórdao encontrado no volume 80, 
da Revista Forense, prossegue o mestre: 

"A lei, ao mesmo tempo que faculta ao Juiz 
representar sobre desaforamento do julgamento, a 
fim de que o mesmo passe ao tribunal do júri da 
comarca ou termo próximo, manda, quando a me-

dida é requerida pelas partes, que a respeito dela 
proceda sempre informa~ao do juiz. . . Ve-se, assim. 
em que alta conta o legislador tem o conceito do 
juiz no tocante ao desaforamento, o que aliás, é 
perfeitamente justificável, "porquanto ninguém me
lhor do que a autoridade judiciária local para sen
tir e dizer, com isen~ao, da conveniencia da. medi
da que só excepcionalmente é permitida em aten~ao 
ao interesse público". . 

Ora, na espécie dos autos, o que se colhe das 
longas informa~0es prestadas pelo Juiz da causa, 
(DR. ARMANDO DE LIMA), é que inexiste essa 

tendencia absolutória de que fala a requerente. 
Merece realce; por ex., estas passagens da infor

ma~ao: 
"Daí para se concluir pela parcialidade dos ju

rados é um passo muito grande, porque como já 
informou meu ilustre antecessor de jurisdi~ao e ti
tular da Comarca, Dr. Flávio José Bertin, "eremos 
que nao assiste razao alguma ao requerente, quanto 
ao seu receio no que tange a imparcialidade dos 
jurados, visto que, os réus a serem julgados, a :nio 
ser suas condi~0es de simples cidadaos, nada mais 
representam perante a sociedade. Tratam-se de 
simples homens humildes, anaHabetos e que ne
nhuma condi~io possuem, quer social, economlca 
ou política, capaz de infiuenciar ou abalar a par· 
cialidade do sóbrio e responsável Conselho de Sen· 
ten~a desta Comarca". 

Assim, tem-se alguns prognósticos de resultado 
favorável aos réus como demonstr~áo de desa
cordo para coma política da Funai, mas fora disso, 
quer dentro quer fora dos autos, nada existe para 
fazer nuvem a honorabilidade e honradez .do Con
selho de Senten~a e mesmo de sua capacidade de 
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discernimento e independéncia para aglr de acordo 
coma consciencia de cada um, de modo imparcial, 
de conformidade com a prova dos autos". (grifa
mos) (fis. 29). 

E, fazendo referencias ao presente pedido (n.º 14/78), 
assim nos expressamos no parecer em transcri~ao verbis: 
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"No pedido de desaforamento n.º 14/78, em que 
a FUNAI pede que os réus Joao Marques de Olivei
ra, Baltazar Lucena de Medeiros e Nativo Lucena 
de Medeiros sejam julgados em outra comarca que 
nao a de. Barra do Gargas, em postula~ao que é 
idéntica a destes autos, pois, os fatos sao os mes
mos, havendo, tao somente, separa~ao de processos 
naquele pedido, repita-se, as informa~oes do Magis
trado, Dr. Paulo Tadeun Haendchen, sao coinciden
tes com aquelas enviadas pelo Dr. Amando de Lima. 

Entre outras coisas, aiirmou o Dr. Paulo Tadeu 
Haendchen ver bis: 

2) Tenho acompanhado o desenrolar dos fatos ge
rados pela morte do Padre Rudolf e outros e a mi
nha impressao pessoal é a seguinte: 

a) Nao tenho dúvida quanto a imparcialidade do 
Júri. Os comentários que existem de que os réus 
serao absolvidos por sete a zero sao feítos por pes
soas nao Integrantes do corpo de jurados. Sao na 
verdade, meras considera~oes de ordem pessoal 
que existem em qualquer outro julgamento. 

Assim como já ouvi comentários de que serio 
absolvidos, da mesma forma que serio condenados". 
(grüamos) . (sic) 

m como voto, indeferindo o pedido. 

VOTO 

O SR. DES. MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MEN
DES (1.0 REVISOR) . 

Pelas mesmas raz6es esposadas no julgamento anterior 
e agora trazidas pelo eminente Desembargador Relator, in
defiro o pedido. 

VOTO 

O SR. DR. FLAVIO JOSÉ BERTIN (2.0 REVISOR) 

Senhor Presidente: 
.,,. 

Quero neste feíto levantar meu impedimento em razao 
de ter sido o prolator do despacho que recebeu a denún
cia, bem como do decreto ~ da prisao preventiva. 

VOTO. 

O SR. DES. LEA.O NETO DO CARMO (3.0 REVISOR) 
Acompanho o Relator adotando as razoes manifestadas 

no pedido de desaioramento n.0 012/ 78, julgado anterior
mente. 

VOTO 

O SR. DES~ OSCAR CÉSAR RIBEIRO TRAV ASSOS ( 4. 0 

REVISOR) 
Estou de pleno acordo com V. Exa. 

VOTO 

O SR. DES. OTAIR DA CRUZ BANDEIRA (5.0 REVI
SOR) 

Com o Relator. 

DECIS.A.0 

Como consta da ata a decisáo foi a seguinte: 
UNANIMEMENTE, INDEFERIRAM O PEDIDO COM O 

PARECER 
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Presidencia do Exmo. Sr. Desembargador OSCAR ~
SAR RIBEffiO TRAV ASSOS. 

Relator, o Exmo. Sr. Desembargador MILTON ARMAN
DO POMPEU DE BARROS. 

Tomaram parte no julgamento os Exmos. Desembarga
dores: MILTON ARMANDO POMPEU DE BARROS, MIL
TON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, LE.AO NETO 
DO CARMO, OSCAR CÉSAR RIBEIRO TRAVASSOS e 
OTAIR DA CRUZ BANDEIRA. 

Cuiabá, 21 de setembro de 1978. 

BEL. MARIA DO CARMO ARRUDA - Diretora-Geral. 

Para encerrar este trabalho, fa~o questao de 1evar ao 
mundo, se possível for, as denúncias, levadas as nossas mais 
altas autoridades, quais sejam: Presidente da República, 
Deputados, Senadores e ao próprio Presidente da FUNAI, 
sobre as graves acusa~5es feitas na Comissao Parlamentar 
de Inquérito da Agropecuária em 30 de abril de 1980, pelo 
corajoso, destemido e culto Desembargador Dr. DOMINGOS 
SÁVIO BRAND.AO LIMA, ora na Secretaria de Justi~a do 
Estado de Mato Grosso. Tal depoimento foi recebido pela 
maioria da comissao com euforia, vez que, o mesmo foi 
proposto tao lógica e convincentemente que, nem mesmo o 
próprio Presidente da FUNAI, o ilustre e sereno Coronel 
Nobre da Veiga, nao teve nenhum argumento para refutá
lo. Digo isso, porque, fiz questao de assistir pessoalmente, 
o depoimento, a seguir transcrito: 

194 

Depoimento prestado pelo Desembargador Do

mingos Sávio Branctao Lima, perante a Comis
sao Parlamentar de Inquérito sobre a Agrope

cuária na Amazonia, em Brasilia, no dia 30 de 

abril de 1980. 

1 . - Introdu~ao ; 

Preliminarmente, Senhor Presidente e Senhores Depu
tados, quero destacar, de modo peremptório e incivo, com 
a responsabilidade de magistrado aposentado e de homem 
público, que reconhecemos, defendemos e proclamamos -
sem qualquer sombra de dúvida, que os silvícolas, como 
nossos irmaos e como tutelados da Uniao, sempre merece
ram o nosso carinho e a nossa solidariedade, o nosso apoio 
e a nossa compreensao, o nosso respeito e a nossa admira
~ao, vivendo e convivendo como povo Matogrossense, e tem 
legítimo e indiscutível direito a protegao e considera~ao a 
sua integridade física, étnica e cultural, assim como a sua 
permanencia nas terras ~ que, imemoriávelmente, habitara, 
com usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas 
as utilidades nelas existentes. 

Entretanto, combatenios a forma como estao sendo le
vados a viver, sem a mínima assistencia médica, dentária, 
hospitalar, educacional, alimentar, inteiramente desorienta
dos e incitados a promoverem a desordem fundiária da qual 
nao podem ser responsabilizados. Nao nos conformamos 
nem concordamos que continuem a ser um instrumento 
inocente nas maos inconseqüentes da Funda~ao Nacional 
do indio, para acobertar interesses suspicazes ou inten~óes 
sub-reptícias, cuja origem nao logramos detectar plenamen
te e esperamos que este Augusto Plenário o fa~a, em nome 
da Nagao, como legítimos representantes de nosso Povo. 

Confundiu-se, propositada e maliciosamente, a causa 
como efeito, o protegido com o pseudo-protetor, o espolia
do com o espoliador e ·o assunto se tornou tabú - intocá
vel e incriticável sob todos os aspectos - gerando urna · ce
leuma nacional e int.ernacional nos meios de comuni~áo 
mal informados ou dirigidos para finalidades nao revela
dos, alimentando a insaciabilidade selvagem da FUNAI que, 
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acobertada por fabulosa e suspeita cobertura estrangeira, 
se langa a novas e prejudiciais aventuras. 

Por isso, difundiram declara<;oes minhas, inteiramente 
distorcidas, pin~aram frases de nossa Exposi<;ao de 11otivos 
ao Governador acrescentando-lhes sentido dúbio, quando 
nao pejorativo. Nunca chamei o índio de imbecil como nun
ca ataquei qualquer pessoa nominalmente da dire~ao da Fu
nai. Jamais afirmei que as multinacionais estavam explo
rando minérios nos territórios indígenas. 

O índio é um incapaz, equiparado a crian<;a. Nao ataco 
menores que sao irresponsáveis perante a Lei. Nao verbero 
os erros dos homens, individualmente falando, mas os seus 
reflexos na institµi<;ao a que pertencem. Disse ter recebido 
denúncia, que o Jornalista José Calixto de Alencar irá pu
blicar, em livro, que o Departamento de Pesquisas 1\.finerais, 
com a autoriza<;ao da FUNAI, está autorizando concessóes 
para explora~ao de minérios em reservas indígenas, pedin
do a imprensa que confirmasse a veracidade da assertiva. 
Há ponderáveis interesses em conturbar as minhas declara
(!Oes, para levar-me ao ridículo perante a opiniao pública. 

h1ato Grosso está acabando por obra e gra<;as da a<;ao 
injustificada da Funai; que sem qualquer estudo avanga em 
terras produtivas para torná-las, indígenas! 

Hostilizar a a<;ao indiscriminada e subversiva de ele
mentos da FUNAI, como venho fazendo, invectivar suas 
omissoes criminosas, atacar o dolo de sua reconhecida ino
perancia e ineficiencia contumazes em demarcar suas imen
sas reservas, verberar sua veracidade em aumentar suas 
áreas matogrossenses para encobrir sua incapacidade en1 
demarcá-las, proclamar sua insaciabilidade no esbanjamento 
de suas verbas or<;amentárias sem conseguir os resultados 
esperados, atacar sua comprovada inabilidade em cumprir 
sua missao legal, destacar a agita<;ao que poucas dezenas 
de seus servidores, impunemente, promovem nas comuni
dades indígenas, incitando-os a invadir outras áreas para 
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fomentar o caos social das populac;oes mais próximas, de
nunciar os interesses inconfessáveis desses pouco e atuan
tes servidores obstinados em conturbar as áreas interdita
das, reservas e parques indígenas para denegrir a imagem 
do nosso Brasil, aquí e alhures - representa - tácita e ex
clusivamente, a formalizac;ao de urna denúncia que d~ve ser 
apurada por Vossas Excelencias, o retrato de urna conjun
tura lamentável, que deve ser investigada pelos Poderes da 
República, com a punigao dos responsáveis e jamais, como 
se pretende fazer para silenciar minha voz, poderá ser con
siderada como urna investida contra a vida, as tradic;óes, a 
cultura e as terras dos silvículas, que essa minoria da FU· 
NAI despreza, esquece e subverte para desviar as atenc;óes 
de sua inércia. 

. ~ 

Entender o contrário, Senhor Presidente, é rebelar-se 
contra o óbvio, é tornar-se cúmplice dos interesses impatrió
ticos, comunisantes, contrários ao nosso desenvolvimento e 
a tranquüilidade social e _ao bem estar de nosso povo. 
2.. - Histórico: 

Como ressalta o Vice-Governador do Estado de Mato 
Grosso, Doutor José Villanova Torres, ilustre Presidente da 
Comissao Fundiária, em seu importante "Diagnóstico Geral 
da Situac;ao Fundiária do Estado de Mato Grosso". 

"Se no Brasil Colonia, os nossos irmaos índios, proprie
tários de todo o nosso imenso território, foram, além de 
perseguidos, dele despojados e espoliados, tal já nao ocor
reu a partir da fase imperial". 

"Regulamentos da época consideravam devolutos os ter
renos de extintos aldeamentos de índios. Sem medo de erro, 
pode dizer-se, que a maior parte das antigas cidades de Mato 
Grosso foram instaladas em áreas de aldeamentos abando
nados ou em zona de caga de índios. A nossa Capital, Cuia
bá, era con:i.o é de conhecimento geral, zona de cac;a dos co
xiponezes, que habitavam as cabeceiras do Ribeirao Coxipó". 

( 
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"Antigamente, os ouvidores eramos Juizes conservado
res do índios aldeados. Pelo Decreto de 03 de julho de 1833, 
estabeleceu-se que, extintos os aldeamentos, passaria a ad
ministragáo dos bens dos indios aos juizes de órgáos, que 
os podiam arrendar ou aforar". 

"Mais tarde, veio o Decreto n. 426, de 24 de julho de 
1845, que, estabelecendo a catequese e civilizagao dos silvi
colas, criou nas províncias o lugar de "Diretor Geral dos 
indios", que podiam fazer a concessao dessas terras". 

"Com o advento da Lei n. 601, de 1850, o Ministério do 
Império, por decisao de 21 de outubro do mesmo ano, man
dou seqüestrar e . incorporar aos próprios nacionais, como 
devolutas, todas as terras concedidas aos índios que esti
vessem desocupadas. Pelo Aviso n . 44, de 21 de janeiro de 
1856, do Ministro da Fazenda, as propriedades das antigas 
aldeias de índios passaram · a ser consideradas, nao como 
próprios nacionais, mas sim, como bens vagos e, assim ter
ras devolutas pertencentes ao domínio nacional". 

"A Lei n. 1.114, de 27 de setembro de 1860, além de au
torizar o Governo a aforar terrenos de anti gas miss5es e 
aldeias de índios abandonadas, permitia-lhe ceder parte pa
ra a cultura dos que nela permanecessem. E já, em 1875, 
pelo Decreto Legislativo n. 2.672, era o Govemo autorizado 
a vender, com os mesmo ónus que gravam as terras devo
lutas, as terras de missoes e aldeias abandonadas, além de 
passar aos municípios direito de haver os foros dos terrenos 
remidos". 

"Como os terrenos das extintas aldeias de índios ha
viam sido declarados terras devolutas, com a Proclama~ao 
da República passaram elas a integrar as terras públicas 
dos Estados e daí o direito que julgava ter Mato Grosso, para 
vender como devolutas, e expedir os respectivos títulos de 
terras onde nao existia aldeiamento nem vestígios de acam
pamento de caga de silvícolas", 
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"A regulamenta~ao da primeira Lei de Terras de Mato 
Grosso, o Decreto n. 38, de 20 de novembro de 1892, náo 
olvidou o problema indígena. O artigo 107, do supra citado 
Decreto assim o considera: 

"Art. 107 - Quando se trata de aldeamento de 
índios mansos ou colonizagao de indígenas, as ter
ras para isso reserva~s e por eles distribuidas se
rao destinadas ao seu usufruto, e nao poderao ser 
alienadas enquanto, o Governo, por ato especial, 
nao !hes conceder o pleno gozo delas, por assim o 
permitir o seu estado de civiliza~ao". 

"De 1887 a 1945, através de . resolu~6es legislativas, a tos 
e decretos do Govemo do Estado, foram reservadas náo 
mais do que oito (8) áreas, totalizando 131 hectares. Entre
tanto, de 1967 até a presente data foram reservadas por 
Decretos Federais e interditadas por Portarías da FUNAI 
- Funda~ao Nacional do indio - trinta e cinco (35) áreas, 
totalizando o absurdo de mais de nove e meio milhoes de 
hectares" (Convém observar que nesse Diagnóstico, náo 
constam Parabubure, a próxima investida nos Ríos Pardo 
e Cabixi e a falada fusao de Pimentel Barbosa e Areües) . 

MATO GROSSO que possui 42% (368.580 Km2) de sua 
área na jurisdi~o do INCRA, por forga do Decreto n.'? 
1164/71; 12% (107.080 Km2) INCRA/ CSN por ser faixa de 
fronteira; fica apenas com 46% (405.340 Km2) de seu ter
ritório, dos quais ainda doou 8.080 Km2 para reservas flo
restais e ecológicas pois bem de toda esta área de 881.001 
K:m2 wn pouco mais de 12% pertencem as Reservas Indí
genas: 9.739.019 hectares, segundo os dados da Funai, em 
novembro de 1979, onde nao constam as áreas de Alantesu, 
Capitao Joao S.araré, Capitao Marcos, Capitao LiUco, Para· 
bubure, Nambikuara, Tirecatinga, Galera e General Car
neiro - e 10.914.000 hectares segundo o Instituto de Terras 
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do Estado - INTERMAT onde nao estao relacionadas as 
áreas de Couto Magalhaes, Culuene, Jandoré, Tereza Cristi
na, Perigara, Negarote, Irantic, Menku, Nhoulignora, Capi
tao Joao, Formosa e Queimada, Capitao Generoso, Capitao 
Marcos, Igarapé de Lourdes, Capitao Lilico, Capitao Brito. 

Das 43 terras indígenas, arroladas pelo "Diagnóstico", 
existem (8) oito áreas doadas pelo Estado de Mato Gros
so, 17 criadas por Decretos Federais (1967 a 1979) e 18 sem 
qualquer decreto ou ato respectivo. 

Para termos mna no~ao quantitativa, mais ou menos 
exata, do que essa imensa e privilegiada área de 109.140 Km2 
ou 10.914.000 hectares representa em termos de Brasil, basta 
acentuarmos que a jurisdi<;ao da FUNAI corresponde a de
zoito vezes a superfície de Brasília (5.814 Km2), a cinco ve
zes o Estado de Sergipe (2.1.994 Km2), a mais de tres vezes 
o Estado de Alagoas (27.731 Km2), a mais de duas vezes o 
Estado do Espírito Santo (45.597 Km2) e do Rio de Janeiro 
(44.265 Km2), a quase duas vezes o Estado da Paraíba 
(56.372 Km2) e do Río Grande do Norte (53.015 Km2), mais 
que o Estado de Pernambuco (98.281 Km2) e Santa Catari
na (95.985 Km2), mais de um ter<;o do território de Sáo 
Paulo (247.898 Km2) ou a mais de um ter~o do Rio Gran
de do Sul (282.184 Km2). 

Em termos geográficos mundiais é superior aos seguin
tes países: Costa Rica (50.900 Km.2) , El Salvador (21.152 
Km2.), Haiti (27.750 Km2), Jamaica (10.991 Km2), Panama 
(77.082 Km2), Porto Rico (8.897 Km2), República Domini
cana (48.442 Km2), Albania (28.748 Km.2) , Áustria (83.849 
Km.2), Bélgica (30.051 Km2), Burundi (47.000 Km2), Taiwan 

, (35.981 Km2), Dinamarca (43.074 Km2), Uniao dos Emira
dos Árabes (83.07 4 Km2), Guiné-Bissau (36.125 Km2), Gui
né Equatorial (28.051 Km2), Holanda (33.802 Km.2) , Eire 
(70.2.83 Km2), Israel (20.700 Km2), Katar (11.000 Km2), 
Kuwait (:17.740 Km2) , Lesoto (30.355 Km2), Líbano (10.400 
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Km2) , Serra Leoa (71. 7 40 Km2) , Suazilandia ( 17 .363 Km2), 
Sui<;a ( 41.293 Km2) , Togo (56.600 Km2) e Tunísia (63.610 
Km2). 

. 3 . - Mato Grosso, um feudo da FUNAI: 

Falo com a autoridade de um Estado que, desde 1887 
a 1945, vem instituindo áreas para o índio no total de oito 
reservas com 131.226 hectares. Falo como respaldo de quem, 
em 28.03.1950, através do Decreto n.0 903, doou ao Servi~o 
de Prote<;ao ao indio, 2.400.000. hectares para constituir 
urna Reserva dos Xavantes, estipulando o prazo de dois (02) 
anos para sua demarca<;áo. F alo com a seguran<;a de quem 
redimencionou esta área para 1.200.000 ha., pela Lei n.0 

948, de 15.12.1960 porque~ nao fora demarcada. Falo com a 
firmeza de quem, em 17.06.1971, ·pela Lei n.0 3.043, transfe
riu a Funai mais 10.000 ha. para instala<;ao dos Xavantes, 
chefiados por Benedito Loazo, deslocados da Colonia Sale
siana de Sao Marcos, e de quem havia doado 75.000 ha. pa
ra as Colónia Salesianas do Sagrado Corac;ao, Sao José e 
!maculada Conceic;ao (hoje Meruri) , pela Resoluvao n.º 761, 
de 26.06.1918. Falo, ainda, Senhor Presidente, com a com
prova<;ao de quem julgou a p rimeira e única A~áo Ordiná
ria, movida pelo S.P.I., para anular a titulac;a.o que o Esta
do fizera nas terras dos índios, em Mato Grosso do Sul, de
clarando sua procedencia, o que f oi ratificado nas instancias 
superiores. 

Mato Grosso e eu, com respaldo na tradi<;áo de nosso 
passado, ternos condi~óes e autoridade moral para criticar 
a Funai, por nao demarcar suas reservas, por viver dilatan
do-as, enquanto a popula~áo indígena decresce e se extingue 
a míngua de assistencia, que o País paga carfssimo ... · 

4. - Nova Área em Aripuana : 

Sem qualquer consulta ao Estado, a Funai avan~a em 
terras mato~rossenses como se fosse um estado de ninguém, 
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wna res nullius. A Portaria n.0 2.62/N, de 14.03.1979, reme
tida ao INTERMAT pelo Ofício n.0 243/ DEL/ 5.0 / DR/ 79, de 
15.06.79, declarou como Área Indígena Aripuana, onde já 
existiam reservados 21.656 Km2 ou 2.165.600 hectares, mais 
urna extensao variável de 610 a 680.000 ou 1.000.000 hecta
res, sem qualquer pesquisa ou estudo prévio e aviso ao Es
tado e aos proprietários legalmente existentes. 

Nesta nova área, sob jurisdigao fundiária do Estado, 
existem diversas situagoes jurídicas, definitivamente, cons
tituidas desde 1972, a saber: 

Área n.º 1 - GLEBA DRACENA, com aproximadamen
te 260.250 ha., onde foram concedidas vendas de 120 lotes, 
no período de 1959 a 1965, com base na Lei Estadual n.0 

336, de 06.12.49, na sua maior parte amparadas, hoje, pelo 
Artigo 25 da Lei n.º 3.92.2, de 20.09.77 e ar tigo 15 do Decre
to n. 0 1260, de 14.02.1978. 

Destas 120 situa~oes, extraimos os seguintes dados: a) 
- 81 concessoes de Venda, totalizando 162.750 ha.; b) 39 
títulos provisórios, no tot'Sl de 97.500 ha. ; c) - importancia 
já recebida pelo Estado, relativa ao pre~o de Cr$ 200,00/ha. 
= Cr$ 13.000.000,00; d) - importancia de 1/ 2 referente a 
97.500 ha. = 6.500.000,00 ; e) - importancia a receber com 
respeito as concess6es de venda Cr$ 32.550.000,00; f) - os 
agricultores que compraram as terras da Gleba, em apre~, 

procedem de Sáo Paulo, Paraná e Minas Gerais. 
Área 2 - GLEBA MARCELLI, com 100.000 ha., ap~ 

ximadamente, cedida por convenio, pelo Govemo de Mato 
Grosso ao CNPQjINPA, em 03.12.75, para realiza~áo de pes
quisas e experiencias nas seguintes áreas cientificas: flora, 
fauna, clima, hidrología, ecología, mineralogía, pedologia, 
bio-medicina, pecuária, agricultura e outras áreas afins. 

Área 3 - Prefeitura Municipal de Aripuaná - Cedida 
a Prefeitura para constituigáo de sua sede e forma~ao de 
Colonia Agrícola. Com área superficial de 63.000 ha., apro
_icimadamente, tendo sido reservada pelas Leis ns. 3.236, de 
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19.10.72 e n.0 3.542, de 03.06.74. Hoje, um total de 43.000 
ha. já foi loteado e vendido pela Prefeitura Municipal de 
Aripuaná, estando a · cidade situada nas proximidades de 
Dardanelos com urna popula~áo superior a 1.200 habitantes. 

5. - Como se fez urna Reserva: 

Conseguimos fotocopiar o Processo FUNAI/ SBS/ 4982/78, 
que deu origem a Portaria 262/N, de 14.03.79. Em 03.11.7~, 
o Sr. Aymoré Cunha da Silva, Administrador do PQARI, 
enviou ofício ao Diretor do Departamento Geral de Opera
~6es, contendo wn relatório de quase duas páginas, onde des-
tacamos: . , 

"Em recente viagem a AR 1 e área do Médio Aripuana, 
constatamos fatos de maior gravidade, e que podemos 
considerar urna série amea~a ao futuro dos cinta-largas". 
"Recolhemos diversos indios, homens, mulheres e crian
~as; em Vilhena e ao longo da AR 1, todos gripados. 
Em expedientes anteriores já descrevemos o que pode
ria acontecer e que realmente está acontecendo. Os índios 
estao saindo na estrada e tendo contacto com as diver
sas frentes pioneiras que lá atuam. Estas frentes, teme
rosas de represálias dos índios, os tratam bem, fome
cendo alimenta~áo, roupas, redes e alojamentos. Isto 
faz com que, principalmente os índios mais jovens ve
jam nos postos da FUNAI, geralmente carentes de re
cursos para atender as mínimas necessidades em ferra
mentas e outros utensílios básicos a sua subsistencia, 
um lugar pouco atraente, preferindo sair para a estra
da que os deslumbra comas facilidades e aten~6es que 
recebem". 

O relato prossegue inf armando que os índios quando 
regressam nao querem trabalhar, além das doen~as que con-
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traem. Sugere urna base de apoio, no Projeto Juina, onde 
será utilizado o hospital local e a concordancia da Codemat, 
para, logo abaixo, arrematar: 

"Diante dos fatos expostos, solicitamos a Vossa Senho
ria a interdigao e evacuagao de todos os elementos: 
pessoal da fazenda e garimpeiros da área assinalada no 
mapa anexo, sem o que será possível realizar qualquer 
trabalho com os grupos cinta-largas da regiao" . 

Onde está a exigencia de "terras habitadas pelos silvíco
las", constante do artigo 198 da atual Constitui~ao? . .. 

O Processo, em 20.11.78, em "brilhante" Parecer, com 
o seguinte texto: "Este Departamento julga necessária a in
terdi~ao da área descrita neste processo, como medida 
urgente e preliminar, para a ado~ao de outras providencias 
constantes do relatório anexo". ass. Gerson da Silva Alves 
- Diretor. 

Mais uns quatro carimbos e o seguinte Parecer - Se
nhor Diretor do DGPI: Cumprin1entando-o, devolvo a V.Sa. 
o presente, entendendo caber o exame do Departamento, no 
sentido de verificar se certo o descritivo langado por nao 
experto, e, por outro lado, que seja lan~ado o descritivo a 
partir do Norte com o linguajar dos especialistas. Brasília, 
19 de dezembro de 78. ass. Getúlio de Barros Barreto - Pro
curador Geral da FUN .Al". Mais seis carimbos e encaminhan
tos e foi mandado baixar a portaría (08.03.79 - ass. Lou
rival Silvestre Sobrinho e. . . no dia 14.03.79, o Diário Ofi
cial - Secgao I! - publica va a bendita Portaria ... 

Observem, Senhor Presidente e Senhores Deputados, a 
, que grau de instabilidade chegou a propriedade em Mato 

Grosso, como é forte a garantía do direito de propriedade 
de 120 famílias, de urna Estas;ao Experimental do CNPQ/ 
I r-TPA e do Patrimonio Municipal .de Aripuana - tudo na 
dependencia exclusiva de um singelo relatório de um Admi· 
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nistrador do PQARI. Quem é que neste País possui seme
lhante poder? .. . Nem os países comunistas ainda o conhe-
cem . .. 

Ninguém, nenhum dos doutos advogados, procuradores 
e "ólogos" da Funai se lembrou de que existe o artigo 153, 
§ 22, de nossa Constitui<;ao, onde "é assegurado o direito 
de propriedade, salvo o caso de desapropria~ao por -neces
sidade ou utilidade pública ou por interesse social, median
te prévia e justa indeniza<;ao em dinheiro". Basta dizer que 
o local era o seu habitat imemorial. . . Estamos, em Brasí
Iia, Rio, Sao Paulo ou qualquer outra parte desse imenso 
território pátrio, pisando em terras que foram habitadas 
por silvícolas, por que nao entregá-las todas e irmos morar 
na ·Favela da Maré, únieo local mais conhecido que surgiu 
há menos de dez anos ... 

6. - A FUNAI continua voraz: A perigosa escalada da 
FUNAI para estrangular o progresso e o desenvolvi

mento de Mato Grosso nao ·tem limites nem se sacia! Sle 
esse vigor fosse direcionado para cumprir sua missáo de 
assistir nossos irmaos silvícolas, o índio brasileiro seria 
um dos melhores do mundo, com um or~amento pouco in
ferior a um bilhao de cruzeiros. 

Os "ólogos" barbichados vao mais além! Surge Para
bubure! Couto Magalhaes (23.800 ha.) e Culuene (55.133 
ha.) náo cabem mais os poucos indígenas em seus 78.933 
ha. Aumenta-se a regiao para mais 265.000 ha., por ser 
"urna antiga e justa aspira~ao daqueles aborígenes" (Sic!) 

:m urna nova fase da "epopeia" para acabar com o Mu
nicípio de Barra do Gar~as, desestimular sua produ~áo, fa
lir um dos maiores polos económicos do Estado, com de
senvolvimento explosivo e alta tecnologia agrícola e pecuá
ria. Aí, os "ólogos" da FUNAI encontraram seu verdadeiro 
habitat aliando-se na subversao - aos sequases do Prelado 
Espanhol Casaldáglia, formando urna respeitável pleiade de 
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subversivos que todos temem e se curvam, por saber que a 
máfia náo perdoa. 

Barra do Gar~as já possuia as seguintes reservas -
Areóes (250.000 ha.), Pimentel Barbosa (250.000 ha.), Me
ruri (82 .. 300 ha.), Couto Magalhaes (23.800 ha.), Culuene 
(55.133 ha.), Sao Marcos (188.478 ha.) e as próximas, em 
Poxoréu, de Sangradouro (100.000 ha.), Jadoré (4.706 ha.) 
quando Parabubure surgiu dilatando mais a área para apro
ximadamente 265.000 ha. e, segundo O Globo, de 22.12.79, 
jornal insuspeito por falar sempre bem da FUNAI, isso foi 
feito para evitar que os índios entrassem em guerra, o que 
nao condiz com a verdade. 

sao mais 265.000 ha. roubados ao território matogros
sense para um número ínfimo de indígenas que sao incen
tivados a perambular. Maior número deles vive perambu
lando em Brasília, Cuiabá, Sao Paulo e tantas outras cidades 
brasileiras, destituidos da menor "prote~ao" da Funai, men
digando e pousando para fotografías, sem qualquer direito 
a u toral. 

Com mais esta arrancada, a Funai reafirma e consoli
da seus direitos de suzerania em Mato Grosso, com a mes
ma suspicácia dos procedimentos anteriores! 

Pasmem, Senhores Deputados, a área reservada é inte
grada de cerrados. Se existe produ~ao, é por causa da avan
~da tecnología e muito capital e esforºo empregados. Que 
fará o indígena no cerrado . . . senao morrer de fome? ... 
Ele que, por índole e tradi~ao é o guerreiro e náo ve o tra
balho como urna de suas aptidóes, o que sempre foi imitado 
pela Funai. O índio se alimenta de peixes, ca~a e frutas sil
vestres e. . . irá encontrá-los no cerrado descultivado? Suas 
ro~as de produtos agrícolas sao diminutas para sua subsis-

' tencia e, por imposi~ao dos antepassados, um trabalho pa
ra mulheres. 

Em Parabubure, foram usurpadas mais vinte grandes 
propriedades, com 199 .262 ha. produtivos, devidamente ti-
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tulados desde 15.10.59 a 02.01.61, exatamente, justifica a Ex
posi~ao de Motivos do Decreto n. 84.337, de 21.12.1979, por 
ser a regiao o "seu habitat imemorial", "por ser fr~ao da 
anteriormente utilizada pela· comunidade", "para atender as 
naturais aspira~óes daqueles aborígenes". 

Até quando, Senhores Eminentes Deputados, existirá 
Mato Grosso ? ... Até quando os 3.000 a 5.000 índios ~ seus 
pseudos protetores vao contentar-se com os 10.914.000 ha. 
de reservas e . . . quem poderá me afian~ar que eles nao se
rao "incentivados" ou "levados". a perambular pelos 772.000 
Km2 restantes, para a formagao de um País, chamado Funai, 
onde os antropólogos sociólogos, etnólogos, sertanólogos, 
sexólogos, barbichólogos e comunólogos possam arquitetar, 
experimentar e montar. ~ suas mais admirá veis ideias? ... 
Até quando as autoridades superiores da República serao 
ludibriadas por esses "ólogos" do antigo S.P.I., cujo nome 
f oi alterado e os vícios acrescidos ? . .. 

Até quando, haveremos de suportar que essa espada 
de Dámocles continui ameagando o nosso progresso e atra
vancando qualquer dese jo de desenvolvimento?. . . Ninguém 
quer mais investir ou produzir em Mato Grosso, para náo 
ser vítima da Funai .. . 

Que pretende a Funai, quando afirma o óbvio que "o 
grupo indígena pre-exi:stiu ao civilizado e a regiao era seu 
habitat imemorial" ?. . . Por ventura, nao o era todo o ter
ritório brasileiro? ... 

Querem acabar com Barra do Gar~as porque produz, 
porque contribui para o desenvolvimento acelerado da agro
pecuária nacional, porque ajuda Mato Grosso a responder ao 
desafio de sua divisao ou por que existem outros motivos 
desconhecidos? ... 

Os indígenas estao perambulando por todo Mato Grosso, 
quando interessa. Sao "incentivados, "seduzidos" a peram
bularem, urna espécie de cooper a longa distancia e, quando 
nao tem vontade, sao levados em viaturas para facilitar otra-
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balho e ... lago depois vem um inteligente "ólogo" da Funai, 
propondo a intercli~áo da área, por ser o habitat imemorial 
ou terreno de perambula~áo. 

Querem apagar Barra do Gar~as do Mapa de Mato Gros
so! Tenho, aquí, mais urna grave denúncia do Sinclicato Ru
ral de Barra do Gar~as, informando que os ínclios da Reser
va de Sangradouro (100.000 ha.) foram doutrinados e estáo 
sendo levados a invadir o Projeto Itaquere, colocando pla
cas com os dizeres "FUTURA RESERVA INDÍGENA, nu
ma área de 40.000 ha. aproximadamente. Vejam como estao 
evoluindo. . . quem confeciona a placa e pinta seus dizeres, 
por certo seriam os indígenas? ... 

O Diário Ofici~l do Estado, em 20.03.80, publicou um 
desesperado apelo do dinamico Prefeito de Barra do Gar
~' Wilmar Peres de Farias, solicitando ao Governador que 
"agilize o encontro programado entre a comitiva governa
mental e o Presidente Figueii'edo, visando definir e explicar 
o problema funcliário do Estado, bem como os danos que 
vem causando a FUNAI com a dermarcagáo de novas reser
vas indígenas e a delimitagao das já existentes". 

":m justamente pensando no homem, - afirma o apreen
sivo Prefeito - no progresso do Município, que solicitamos 
encarecidamente o apoio e o empenho de Vossa Excelencia 
para que, resolvido o impasse, possamos trabalhar em paz, 
certos de que as nossas propriedades nao mais serao alvo 
de desapropria~6es injustas e sem nenhuma necessidade, de 
vez que os silvícolas já clisp5em de espa~o muito além de 
suas reais necessidades". 

"Atualmente, o empresário já se sente temeroso de in
vestir no Município, ciente do risco que está correndo, face 

\ a política indigenista da FUNAI". 

Convém, ainda, denunciar que existe um boato - e ago
ra acreclitamos em todos eles, urna vez que os anteriores 
se transformaram em realidade, face ·a. irresponsabilidade 
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reinante - informando que a Reserva de Pimentel Barbo
sa (250.000 ha.) irá fundir-se a de Areóes (250.000 ha.), pa
ra depois se unirem a .Parabubure (266.000 ha.), formando 
o grande sonho de urna Nova N~áo xavante, coma ocupa
~ao da grande área entre elas existente. 

Enganam-se os que querem riscar Barra do Gar~as do 
Mapa brasileiro ! Alí, existe gente de fibra que sabe lutar 
para reconquistar seus direitos dentro da legisl~áo impe
rante. 

Barra do Gar~as vai lutar e vai vencer! 

7. - PARDO e CABIXI, as duas próximas vittmas da 
. FUNAI: 

Náo é apenas Barra do Gar~as que querem acabar,--se. 
nhores Deputados, Mato Grosso inteiro está marcado para 
desaparecer, em morte lenta mais infalivel, embora estejam 
enganados todos os que ~siin pretendem, por desconhece
rem a tenacidade a capacidade de resistencia a luta do Povo 
Matogrossense. 

Agora, a palavra de ordem da FUNAI, como demons
tra o Deputado Roberto Cruz, é ex:propriar quem produz, 
cujas declara~óes fazem parte integrante da edi~áo da 
AGROESTE - Ano I - n. 4 - mar~o de 1980. 

O vale do Guaporé é um dos mais ferteis do :Estado e, 
em sua parte Norte, entre os Rios Pardo e Cabixi, inúmeras 
fazendas está.o despontando coro wna produ~áo e produüvi
dade de fazer inveja a esse imenso Brasil. -Por isso, a sorrelfa, a FUNAI já está estudando, segun-
do informa~óes fidedignas que possuo, criar urna outra Re
serva, entre aqueles rios, no Município de Vila Bela da San· 
tíssima Trindade, onde já existem as seguintes áreas, re
servas e parques indígenas: Wasusu (1*.250 ha.), .Alantesu 
(sem perímetro marcado), Hahonitesu (22.500 ha.), Negarc>-
te (8.900 ha.), Nhoulignora (10.500 ha.), Sarar~ (sem área 
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estabelecida), Capitao Marcos (sem área fi.xada) , Alolezu 
(sem área estabelecida), Capitao Lilico (sem perímetro de
terminado), Salumá I (240.000 ha.), Saluma II (229.500 ha.) 
e a Nambikuara (912.000 ha.). 

Qual o motivo? Dizem que urna família dos indios Ma
maindes, cerca de 12 a 18 silvícolas, que moram na reserva 
Nambikuara (912.000 ha.), a margem direita da BR-364-Cuia
bá-Porto Velho, nao se aclimatou lá e certamente, encontra
ra melhor clima a margem "esquerda", mais propícia as 
idéias de seus mentores. 

Qual a motiv~ao antropológica ? Um dos "ologos" da 
FUNAI afirma que na regiao existe um cemitério indigena 
e conclui categórico, quem duvidar vá cavar para ver ... 

Mas, o verdadeiro motivo é esse - a regiao está produ
zindo, por isso será sacrificada. Existem na regiio cerca 
de 64 a 96 propriedades, com familias de brasileiros traba· 
lhando, pois, nao podemos afirmar, ao certo, o total de 
hectares que a FUNAI está cobi~ando para colocar 12 a 18 
índios que vivem a margem direita, na Reserva Nambikua
ra, e se f or criada. 

Acontece que a BR-364 margeia a Reserva Nambikuara 
e se for criada mais esta entre os Rios Pardo e Cabixi, irá 
unir esta área dos Nambikuara, impedindo, consequünte
mente, que a BR-364, que vai ser asfaltada e levar o pro
gresso ao Vale do Guaporé, ao futuro Estado de Rondónia e 
ao Acre, seja desviada ou impedida por nao poder cortar 
a reserva. E mais um golpe para atingir de um só lance a 
tres Estados Irmaos, que se devem unir para poder sobre
viver a esta a~ao indiscriminada da FUNAI. 

8. - Que faz a Funai, além da agita~ao de seus "ólogos"? 

Sabemos que a principal lutada FUNAI é contra a pró
pria FUNAI. É urna diminuta e poderosa minoria que con
trola a instituic;ao, isolando-a de sua administrac;io supe-
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rior, boicotando suas determina~6es, sabotando suas atri
buigóes, preparando notícias difamatórias contra o Pais 
para denegrí-lo lá ~ora. É uma for~a que deve ser esmaga
da, extirpada, para poder sanear a Fundagao de sua a~ao 
perigosa. Sei que existe urna contra-reagáo, entretanto, ain
da está lenta, é preciso dinamizá-la, pois, os filhos das tr& 
vas, como diz a Biblia, nao dormem. A subversao ·age nas 
caladas da noite, enquanto os democratas, dormimos --- o 
sano dos inocentes. 

Permitam-se, Senhores Deputados, citar como exemplo 
do que acabo de afirmar, dois telex da AJS, que ,me foram 
cedidos pelo meu particular amigo Dr. Pedro Rocha Jucá, Di
retor do mais importante diário de Cuiabá, "0 Estado de 

, ~ 

Mato Grosso", onde o xavante Mário Juruna sugere a mu-
dan~a do nome da FUNAI para Fundac;ao Nacional dos Co

roneis, enumerando que alí existem quatorze militares com 
aquela patente o outro noticia que a Ajudancia da Funai em 
Barra do Gar~as, através de seus indigenistas e servidores, 
tinham encaminhado um documento-denúncia a.o Papa e a 
Organizac;ao das Nac;oes Unidas, indicando-me com wn dos 
maiores agitadores contrários a demarcac;áo e apelando para 
as entidades extra-oficiais de defesa ao índio e imprensa para 
evitar wn conflito iminente. 

Há muito, venho criticando a onipotencia e a inatividade 
da Funai e, com os meios de informa~6es oficiais, particu· 
lares e outros de que disponho, nao sabia nem me interes
sava saber quantos servidores, civis ou militares, pertencem 
a Funai, urna vez que nao fago restric;oes a brasileiros e até 
acredito que urnas duas dezenas de militares de boa cepa mo
ralizaria esse grupelho da Funai. Pois bem, como é que um 
simples xavante iría saber, se os próprios servidores e "ólogos" 
da mesma Funai nao o instruissem e nao o "orientassem" a 
revelar. 
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Para que urna denúncia ao Papa e a ONU, senao para 
fomentar urna série de notícias distorcidas e irreais, imacu
lando a imagem do Brasil, no Exterior? Pois, estes letrados 
"comunólogos" sabem que tanto o Papa quanto a ONU nada 
podem contra mim, um modesto e desconhecido cidadáo, que 
eles nao conhecem nem tem interesse em conhecer-me, mas 
qu~ pode servir de bode expiatório para urna explora<;ao na 
1mprensa contrária aos interesses de nossa querida Pátria. 

Por isso, nao se demarcam as áreas indígenas, para aumen
tá-las sempre. Tenho documento do Servi<;o do Patrimonio 
da Uniao, em Mato Grosso, constante do ofício n. 095/D-SPU, 
de 31.03.80, informando-me que "a FUNAI nada comunicou 
a esta Delegacia sobre demarca<;6es ou qualquer informa<;ao 
a respeito de áreas de Reservas indígenas" e, como as terras 
habitadas pelos índios pertencem a Uniao (Const. Federal, 
art. 4.0 , n. IV e Lei n.0 6001, art. 19, § 1.0

), concluo que ,até 
boje, nada foi concretizado. 

E . . . que tem realizado o órgáo tutelar dos silvícolas? 
Vem cumprindo sua missao constitucional? S.uas atribui<;óes 
determinadas pela Lei n. 6001, de 19.12.73, o Estatuto do 
Indio? ... 

Demos a vez ao Desembargador Milton Armando Pompeu 
de Barros, relator do Pedido de Desaforamento - Classe P 
- n. 014/ 78 - Barra do Gar<;as, referente ao julgamento dos 
acusados da morte do Padre Rudolfo Georg Lunkenbein e do 
índio Simao Cristino, que, assim, se expressou em seu voto 
brilhante, no plenário do Tribunal de Justi~a de Mato Grosso: 

"A Lei n.0 6.001, de 19 de dezembro de 1973, estabele-
, ceu a tutela dos índios e das comunidades indígenas exata

mente para que, orientados pelo órgao competente, fosse 
progressiva e harmoniosamente integrados a comtmháo na
cional. A FUNAI cabe exercer pontualmente essa tutela, a 
que se aplicam os princípios e normas de direito comwn, 
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protegendo e dirigindo seu tutelado. A emancipa~ao do índio 
e da comunidade indígena se faz preceder de determinados 
requisitos, entre o~ quais o de razoável compreensáo dos 
usos e costumes nacionais". 

"Assim, compete a FUNAI evitar a exacerba~ao de a.ru
mo entre os indígenas, pena de violar seu dever predípuo 
e negar a justüicativa de sua própria existencia. Se a tutora 
nao tem capacidade para orientar os seus tutelados deve 
ser extinta e apurada a responsabilidade dos dirigentes". 

"Há nos tempos atuais excesso de publicidade em torno 
de alguns assuntos de carga emócional intensa (índios, pos
seiros, crescimento demográfico, polui~áo e outros), que, 
t~do indica, estáo senda objeto de manipula~áo por parte 
de pessoas inescrupulosas, por interesse próprio ou pelo 
engajamento na militancia subversiva, seja de índolo mar
xista, seja porque nao convém aos países ricos que o desen
volvimento alcance um país de grande potencialidade, mas 
ainda subdesenvolvido com9 o nosso. Estes últimos, depois 
de incentivarem a matan~a de seus índios, destruirem suas 
florestas, transf ormarem seus ricos mares em esgotos de 
suas fábricas e cidades, e, assim dominarem o mercado in
ternacional, se enchem de angelicais escrúpulos, procuran
do entravar a desenvolvimento de quem lhe possa um dia 
disputar o mercado. Aos primeiros interessa a baderna mes
mo, e para isso se infliltraram, como disse o Comandant.e 
do 12.ª Brigada de Infantaria de Ca<;apava: "na imprensa 
falada e escrita, no magistério, na classe estudantil, nos par
tidos políticos e até na Igreja" (O Estado de Sao Paulo, .. 
06.09.78, pág. 06) (Sic)". 

"Náo seria, pois, de estranhar que certos crimes, fatos, 
ocorrencias ganhem reper'Cussao mundial destoante da. rea
lidade local para embara<;ar a administra~áo; e que atra
vés dos meios de publicidade se passe a fabricar um cli-. . 

ma de inseguran~a inexistente, de muito proveito para os 
interessados na perturba~ao da ordem, ou no descrédito in-
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ternacional" (in Anais Forenses do Estado de Mato Grosso 
- 3.0 trimestre - Ano - 1979 - n. XLIV - O. Dip. Edi
tores Ltda. - Sao Joaquim da Barra - Sao Paulo - pág. 
273). 

Sobre o mesmo assunto, o advogado José Mário Que
des Miguez, está publicando um importante documentário, 
intitulado "CHACINA DO MERURI - a verdade dos fatos" ' 
que convéro ser lido, pensado e anotado pelas graves acusa-
c;óes que faz e pelas provas que apresen ta, onde destaco: 

"A questao indígena no país é seguramente um dos roui
tos problemas que requer urgencia e seriedade para o seu 
equacionamento. Todos somos concordes em que os índios 
devam ser protegidos, e essa protec;ao incluí coro certeza a 
demarca<;ao e delimitac;ao de suas terras. A criac;ao das re
servas é parte dessa política. Todavia, o que se questiona 
com enfase nesta regiao, é a forma e as consequencias coro 
que ela vero sendo feita. Eis que o espectro do problema 
indígena na regiao nao se apresenta de forma identica e de 
algumas outras regi6es do país em que há conflitos penna
nentes, constantes e sempre com violac;6es de territórios 
indígenas, anteriormente já reconhecidos em leis". 

"A especificidade do problema indígena em Barra do 
Garc;as surge assim em toda a sua forc;a. É que aquí, muitas 
das reservas foram criadas em áreas nao primitivamente 
indígenas, isto é, no recuo histórico conhecido". 

Todas as áreas de terras usurpadas pela FUNAI, por 
serem o "habitat imemorial dos índios", porque "o grupo 
indígena pré-existiu ao civilizado", para "reparar justi<;as his
tóricas", para "reafirmar a política indigenista do Governo" 
ou porque era "frac;ao da anteriormente utilizada pela co
munidade", conforme consta da Exposic;ao de Motivos do 
Decreto n.º 84.337, de 21.12.1979, - possuero certidao ne
gativa da existencia de silvícolas naquelas propriedades ad
quiridas. . . certidóes essas dadas e passadas pela comadre 
FUNAI . . . Terrível engano, t remenda incoeréncia, inopor· 
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tuna contracena, fenomenal contra-senso ou, simplesmente, 
subversao da ordem, do direito adquirido e da lei?. . . ou, 
ignorancia de quem, qomo eu, no dizer de um jornalista do 
Correio Braziliense, nao conhece antropología? ... 

8 . - Que diz a Legisla<;áo Vigente? 

A Constituic;áo Federal, em dois artigas ( 4.0
, n.º IV, e 

198) refere-se, textual e insofismavelmente, a "terras ocupa
das pelos silvícolas" e "terras habitadas pelos silvícolas" . . 

Ocupar origina-se de óccupo-as-avi-atum-are ( quer dizer: 
apoderar-se, assenhorar-se de, meter-se de posse de, ter, pos
suir, dominar, cobrir, encher), cujo sentido em nosso ver
náculo ainda se conserva:- "encher, tomar algum espac;o, fa
zer-se senhor por conquista, fazer assento" (Antonio de Mo
raes Silva - Diccionario da Lingua Portugueza Recopilado 
- Lisboa - Typographia Lacerdina - 1813 - vol. II/358), 
"estar na posse de, tomar posse de, habitar, ser objeto de" 
( Candido Figueiredo - Novo Dicionário da Língua Portu
guesa - Lisboa - Livraria Bertrand - 7.0 ed.) . 

Habitar provém igualmente de hábito-as-avi-atum-are, 
com o sentido de ter muitas vezes, trazer habitualmente~ 
morar, residir, assistir. Em nosso linguajar quer dizer "mo
rar em alguma casa ou terra" (Antonio de Moraes Silva -
ob. cit. II/ 110) ou "residir ou viver em, povoar, ocupar co
mo moradia" (Candido Figueiredo - ob. cit. II/ 7). 

Inexiste o que os "ólogos" chamam de "área de peram
bula~ao" (perambular = andar sem destino certo sem ne
cessidade, passear, vaguear, vagabundar (Francisco da Sil
veira Bueno - Grande .Dicionário Etimológico-Prosódico da 
Língua Portuguesa - Sao Paulo - Edic;ao Saraiva - 1968 
- 6/2966). . 

É bem verdade que, pelo artigo 26 da Leí n.0 6.001, de 
19.12.73, "a Uniao poderá estabelecer, em qualquer parte do 
território nacional, áreas destinadas a posse e ocupa~áo pe-
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los índios, onde possam viver e obter meios de subsisten
cia, com direito ao usufruto e utilizagáo das riquezas natu
rais dos bens nelas existentes, respeitadais as restrit;óes le
gais". 

Se aterra nao era ocupada ou habitada pelos indígenas, 
a Uniáo pode desapropriá-la, mediante prévia e justa ind& 
niza~ao em dinheiro (Const. art. 153, § 22), pagando tam
bém as benfeitorias e nao como vem efetuando, através da 
FUNAI, tomando a manu militari, se1n qualquer indeniza
~ao ou justifica\!ªº. 

Qual o sentido da terra ocupada pelo índio? Moradia, 
usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utili
dades nelas existentes, dogmatisa o artigo 198 da Constitui
~o Federal. 

O texto já constava da Constituit;ao de 1967, sem as 
profundas modifica~ües constantes dos dois parágrafos, ora 
existentes. Mesmo assim, vejamos que o jus fruendi, que 
envolve o poder de colher os frutos naturais e civis da coi
sa, bem como explorá-la, econónúcamente, aproveitando 
seus produtos, foi concedido ao silvícola de modo perma
nente. 

Aos silvícolas usufrutuários competem o uso e gozo da 
coisa, no caso as áreas interditadas, reservas ou parques 
indígenas existentes. A habita~ao é um direito real, consis
tente na faculdade de residir com sua família ou grupo tri
bal naquelas terras, podendo impedir quem quizer entrar 
em seu território, o que é exercido pelos seus tutores, face 
a sua incapacidade relativa (Cod. Civ. art. 6.º, n. ill). 

O usufruto é um direito real de grande abrangencia, 
alcan~ando todo o valor económico da coisa. É um direito 
real sobre coisa alheia, urna vez que se fosse sobre coisa 
própria se confundirla com o domínio. As terras ocupadas 
ou habitadas pelos índios sao bens da Uniáo. Uso quer di
zer utiliza~ao pessoal da coisa; gozo representa a prorroga-
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tiva de retirar e fazer seus os frutos naturais e civis da coi
sa, o direito de consumir ou vender os frutos naturais. 

"As riquezas do solo, nas áreas indígenas, somente pe
los silvíoolas podem ser exploradas, cabendo-lhes com ex
clusividade o exercício da garimpagem, faisca~áo é cata das 
áreas referidas", diz o artigo 44 do Estatuto do Indio, en
quanto que o artigo 45 dispüe: "a explora~ao das nquezas 
do subsolo nas áreas pertencentes aos índios, ou do donú
nio da Uniáo, mas na posse de comunidade indígenas, far
se-á nos termos da legisla~ao vigente, observado o dispos
to nesta Lei. § 1.0 

- O Ministério do Interior, através do 
órgáo competente de assistencia aos índios, representará os 
interesses da Uniáo, como proprietário do solo, mas a parti
cipac;áo no resultado dá ~explorac;ao, as indeniza~óes e aren
da devida pela ocupac;áo do terreno, reverterá.o em benefí
cio dos índios e constituiráo f ontes de renda indígena". 

Como se justifica, entáo, a denúncia do Jornalista José 
Calixto de Alencar, em seu livro-denúncia a publicar, de que 
o Departamento Nacional de Produt;ao Mineral está con<» 
dendo centenas de autoriza~óes para explora~áo de Cas.si
terita, Diamante, Titaruo, Tantalo, Cobre, Chumbo, Ouro, 
Ilmenita, Volfromita, Columbita, em terras localizadas nas 
áreas indígenas, coma anuencia da mesmíssima FUNAI? ... 
se a ·motiva~áo da Portaría n.0 262/N, de 14.03.78, da Funai 
era extamente, "a interdi~áo e evacua~áo de todos os ele
mentos: pessoal da fazenda e garimpeiros da área"? ... 

Se, em Mato Grosso do Sul, a Funai arrenda áreas para 
plantio a fazendeiros, nao obstante o artigo 18 e seu § 1.0 , 

do Estatuto do tndio, . proibir arrendamento ou qualquer 
ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercici~ da 
posse direta pela comunidade indígena ou pelos silvícolas 
e proiba ainda qualquer atividade agropecuária ou extrativa, 
assim como a ca~a, pesca ou coleta de frutos, por pessoas 
estranhas aes grupos tribais ou comunidades indígenas? ... 
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Está aí, Nobres Deputados, um caso a pesquisar, wna 
questáo de magna importancia a desvendar, um intrincado 
mistério a esclarecer. Quem está requerendo concess5es 
nas reservas indígenas, qual a participa~ao dos índios desas
sistidos, como é empregada e qual o mo:.-itante arrecadado, 
quais os interessados, urna vez que as rendas do patrimó
nio indígena gozam de plena isengáo tributária (Est. Ind., 
art. 60). Compete a Vossas Excelencias, revestidos da auto
ridade do mandato popular, representando os capazes e os 
relativamente incapazes deste querido Brasil, penetrar neste 
labirinto, usando dos poderosos recursos disponíveis para 
conseguir urna explica9áo que todos desejamos, um escla
recimento que nos -satisfaga, urna vez que depois do Pro
jeto Radam ficou muito fácil localizar e interditar qualquer 
área para depois resguardá-la da cubi~a e depredagáo do 
homem branco ... 

9. - Concl usóes: 

9 .1 - que, nos termos do desesperado apelo do Sindi
cato Rural de Barra do GarQas, as autoridades competentes 
"mandem proceder definitivamente as demarca~óes das re
servas indígenas de Barra do Gargas, para evitar e mesmo 
colocar um ponto final neste angustiante problema e conse
qüentemente proporcionar um clima de coexistencia pací
fica entre os índios e os proprietários" ; 

9. 2 - que a aflitiva solicitac;áo do Prefeito Wilma Pe
res de Farias, de Barra do Gargas, seja atendida programan
do-se um encontro onde o diálogo seja iniciado, "afim de se 

, procurar urna soluc;ao para o impasse que vem trazendo 
sérios transtornos a muitos que, atendendo aos apelos go
vernamentais, deixaram suas terras de origem e, juntamen
te, com suas famílias, aquí se radicaram, fazendo deste rin
cáo o principal produtor agrícola do Estado" ; 
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9. 3 - que esta oportunidade tenha finalidade de des
pertar no espírito do brasileiro a na~áo de que Mato Gros
so, muito antes do S.P-1. ou da FUNAI, já vivia e convivía 
com o índio, na mais perfeita integra~áo e harmonia e que 
seja realizado por todos um detido exame, indagando-se co
mo vive o nosso irmáo indígena, procurando saber se lhes 
prestam a assistencia que a -Uniáo lhes paga, nos setores 
médico, odontológico, hospitalar, alimentar e social; como 
andam seu patrimonio cultural, · seus valores artísticos e 
meios de expressao; se o ensino yigente no País, com as 
indispensáveis adapta~óes, está sendo ministrado; se .a alfa
betiza~áo está sendo realizada na língua do grupo e em por
tugues, salvaguardando-se o uso da primeira; se sua edu
ca~áo está sendo orientada~ para a integra~áo na comunhao 
nacional, mediante processo de gradativa compreensáo dos 
problemas gerais e valores . da sociedade nacional, bem co
mo do aproveitamento das suas aptid6es individuais; se 
lhes está sendo proporcion;::i.da . a f orma9ao profissional ade
quada, de acordo com seu grau de aculturagáo; se desfru
tam do regime geral da previdencia social; 

9. 4 - que sejam tomadas providencias imediatas para 
o justo pagamento das desapropriag6es do Parque Nacional 
do Xingu e de todas as áreas nacionais alcan~adas pela FU
NAI, com certidao negativa da existencia de silvicolas, urna 
vez que o mencionado Parque do Xingu foi desapropriado 
para constituir patrimonio de urna Funda~ao (Lei n.0 5.371, 
de 05.12.67, art. 2.°, n. I); 

9.5 - que sejam sustados os processos para a efetiva
gao da interdi~ao das áreas de Aripuaná, Pardo e Cabixi e 
desativada a idéia da fusáo de Pimentel Barbosa com Areóes 
e estudada a possibilidade da revoga~áo do Decreto n.º 
84.337, de 2.1 de 12. 79, que criou a Re~rva de Parabubure, 
urna vez que o índio possui, em Mato Grosso, wna área de 
2.000 ha. para viver, em média; 
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9. 6 - que seja estudado e aprovado, com urgencia, o 
Projeto de Leido Senado n. 146/ 79, de autoria do Eminente 
Senador Amara! FUrlan, alterando o artigo 26 do Estatuto 
do índio, através do qual a Uniáo promoveria a agáo discri
minatória para distinguir as terras característicamente co
mo de posse imemorial das tribos, desapropriando-as por 
utilidade pública; 

9. 7 - que se estude a oportunidade de ser apresenta
da, discutida, aprovada e promulgada urna Emenda Cons
titucional, modificando o arbítrio do artigo 198 da Cons
tituic;ao Federal, inserido no texto vigente pela prepotencia 
de 1969, obrigando-se a respeitar o direito de propriedade, 
pagando-se prévia .e justa indenizagao das áreas que forero 
reservadas aos nossos irmaos indígenas. 

Espero, Nobres Senhores Deputados, com as minhas 
escusas pelo longo tempo tomado, que a mÍ'nha franqueza 
possa haver contribuido para urna melhor compreensáo 
da questao que intranquiliza o meu Estado, estrangula nos
sa economia e está extinguindo aquela febre de desenvol
vimento que a todos contagiava. 

Ao finalizar, em resposta ao Jornal "O Globo", edic;ao 
de 28.02.80, pág 6, que afirmou que eu estava comprome
tido, desejo ressaltar que, realmente, eu estou altamente 
comprometido com o progresso e o desenvolvimento de Ma
to Grosso, a quem tenho o orgulho de servir e ... os outros 
com quem estao comprometidos? ... 

QUESTóES DE DffiEITO: 

' 01) - Reafirmando o pensamento do jurista Carlos Maxi
miliano, o Ministro Carlos Medeiros Silva ressalta que "dar 
efeito retroativo em favor dos silvícolas, nao teria sentido 
prático, nem razoável, porque isso importaria., sem limite 
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" no tempo, na devoluc;ao de todo o território nacional aos 
seus primitivos habitantes" (Parecer, na Revista de Direito 
Administrativo - vol.. 122/384-5). 

02) - "Todos os que adquiriram terras do Govemo .do Es
·tado de Mato Grosso - assegura o Professor José Cretela 
Junior (in Revista de Direito Administrativo - Rio - ·Fun
dagao Getúlio Vargas - 1977 - vol. 128/648, n.0 51) -
adquiriram direitos sobre essas terras. Contratos foram ce
lebrados. Foi pago o pre~o ajustado. O título de proprieda·. 
de, expedido pelo Govemo, foi registrado. Concretizou-se, 
de modo definitivo, o domínio. Mi~Oes silvícolas poste
riores nao desnaturam o objeto, porque destituidas de t~ 
de permanencia, já que aleatória. Do contrário, rara regiáo 
brasileira que nao tivesse sido habitada, no decorrer dos 
séculas, por a1guma tribo autOctone". 
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NOTA DO AUTOR 

Este trabalho .r oi realizado para 
mostrar acontecimentos reais, havi 
dos entre indios e fazendeiros. 

Inserimos nesta obra, documentes 
originais. cópias fi ±is. transcritos na 
íntegra. sem revisáo. para nao tirar
lhes a originalidade. 

T rata-se de livro sem pretensáo de 
obra literária mas de documentário 
Histórico. 

Em depoimento prestado pelo De
sembargador Domingos Sávio Bran
dao Lima, perante 'a Comissao Parla 
mentar de Inquérito sobre a Agrope
c11ária na Amazonia, em Brasilia no 
dia 30 de abril de 1980. D·ísse : 

"Sobre o mesmo assunto. o advo
gado José ?viario Guedes Miguez. está 
publicando um importante documen 
tário. intitulado "CHACINA DO ME
RURI - a verdade dos fatos". ·que 
convém ser lido, pensado e anotado 
pelas graves acusai;;oes que faz e pelas 
provas que apresen ta, onde destaco": 

"A questáo indígena no país é se 
guramente um dos muitos problemas 
que requer urgencia e seriedade 
o seu equacionamento" . 
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